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Mulheres de Atenas  

(Chico Buarque de Holanda) 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos 

Orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem imploram 

Mais duras penas; cadenas 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos 

Poder e força de Atenas 

Quando eles embarcam soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 

E quando eles voltam, sedentos 

Querem arrancar, violentos 

Carícias plenas, obscenas 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos 

Bravos guerreiros de Atenas 

Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar um carinho 

De outras falenas 

Mas no fim da noite, aos pedaços 

Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas, Helenas 

Mirem-se no exemplo 

Daquelas mulheres de Atenas: 

Geram pros seus maridos, 

Os novos filhos de Atenas. 

Elas não têm gosto ou vontade, 

Nem defeito, nem qualidade; 

Têm medo apenas. 

Não tem sonhos, só tem 

presságios. 

O seu homem, mares, naufrágios... 

Lindas sirenas, morenas. 

 

http://letras.terra.com.br/chico-buarque/
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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar, numa perspectiva histórica, discursos sobre educação 

das mulheres na revista Careta (1908-1960), periódico da grande imprensa editado no 

Rio de Janeiro, que fazia circular, dentre os seus enunciados – textos, fotografias, 

charges – discursos para uma adequação das mulheres ao contexto urbano, de critérios 

civilizatórios e burgueses. O recorte temporal (1914-1918) faz referência às situações 

políticas do governo de Wencesláo Braz e da Primeira Guerra Mundial: o critério é o 

silêncio feminino na negação da participação das mulheres nestas instituições. Por essa 

perspectiva, analisam-se os discursos para a educação feminina em circulação na 

Careta, suas formulações a partir da guerra e da política, mas também de outras 

instituições como a medicina e a religião cristã. Constata-se que, estabelecidas relações 

de poder e força entre gêneros, as determinações de enquadramento para as mulheres 

são, por vezes, violentas na medida em que se promovia uma considerável discrepância 

nessas relações, na distinção social naturalizada para as mulheres, que as relegava à 

sombra do mundo masculino. Porém, considerados os jogos de força que se 

estabeleciam nessas relações, leva-se em conta o poder em ação nos corpos, o que 

ocasionava, por vezes, a resistência como tentativa de enfrentamento das mulheres em 

situar unicamente no lugar privado que lhes havia sido dado. Assim, em contraponto ao 

discurso da Careta – que propagava a acomodação das mulheres aos papéis sociais 

estabelecidos de forma unilateral, sob critérios institucionais criados pelo masculino – 

destaca-se um discurso feminino que parte da resistência: o da poetisa Gilka Machado, 

que, com poemas de denúncia da condição feminina submetida ao universo masculino, 

recoloca o corpo das mulheres nas relações de gênero, ao declarar-se insatisfeita na 

forma feminina, tão maçante eram os preceitos normalizadores. Gilka clama pela 

libertação do corpo, as sufragistas requerem o voto, normalistas protestam contra 

autoridades: é o movimento do poder, tomado como resistência ao discurso 

institucional; é o discurso feminino pelo seu lugar no discurso. 

 

Palavras-chave: Revista Careta – História da educação das mulheres – Discurso 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this work is to analyze, through a historiographical perspective, the 

discourses about women education in Careta (1908-1960), a magazine of the 

mainstream media, published in Rio de Janeiro, which had (beyond the texts, pictures 

and cartoons) civilized and bourgeoisie  discourses to teach women how they should 

behave at the urban context. The time frame (1914-1918) makes references to political 

situations of the Wencesláo Braz government and the First World War: the criterion is 

the female silence for the denial of women‟s participation in these institutions. Through 

this point of view, we analyzed the discourses for women‟s education presented in 

Careta, their formulation from the war and politics and also institutions such the 

medicine and religion. It becomes evident that the relations of power and strength 

between the genders and the framing determination for women are frequently violent as 

they promoted a considerable difference between those relations, with the natural social 

distinction for women, which made them stay under the shadows of the male world. 

However, considering the game of power established in those relationships, there is the 

power of the women‟s bodies, which sometimes was a way of resistance, as their 

attempt to face that and to situate the only private place that was given them. Thus, a 

detached counterpoint for Careta‟s discourse – which preached the women‟s 

accommodation at their social roles established unilaterally, under institutional criterion 

created by the male world – is the women‟s discourse based on the resistance: the poet 

Gilka Machado, whose poems denounced the women‟s conditions submitted by the 

men‟s world, replace the women‟s body at the gender‟s relations when declares her 

discontentment with the female condition, so massive was the normalizing precepts. 

Gilka claims the emancipation of the body, as the suffragettes want the vote, the 

teachers protests against the authorities: it is the movement for power, taken as 

resistance against the institutional discourse; it is the women‟s discourse for their place 

at the discourse. 

 

Keywords: Careta magazine, historiography of female education, discourse. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar discursos sobre educação das mulheres na 

revista Careta numa perspectiva histórica. No início da pesquisa, foram investigados 

indícios sobre práticas educativas presentes nessa revista de circulação nacional – que 

foi editada no Rio de Janeiro entre os anos de 1908-1960 – em um recorte temporal 

situado na Primeira República Brasileira (1889-1930), mais precisamente na década de 

1910.  

O critério que gerou esse primeiro marco temporal foi a disponibilidade de 

números em série do periódico, no arquivo do IPHAN (Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional), em São João del-Rei. Estão à disposição revistas 

publicadas entre 1912 e 1918, mas na necessidade de delimitar o trabalho, ficou 

estabelecido como recorte os anos de 1914 a 1918, período do governo de Wencesláo 

Braz e da Primeira Guerra Mundial
1
. 

Apesar de a Careta publicar, por vezes, informações sobre os processos da 

escola como instituição, a cada leitura, o que sobressaía era sua característica de revista 

de variedades, ilustrada, com forte referência às práticas sociais em vigor e tendências 

urbanas, quase sempre na intenção da crítica.  

Dessa forma, o conteúdo da Careta se apresentava como rica possibilidade para 

análise de conteúdo educacional que fosse além das práticas escolares: textos em certa 

medida instrutivos, no cumprimento de um papel educativo da imprensa de informar, 

fazer circular opiniões e saberes, estabelecer padrões de conduta, de comportamento e 

                                                
1 Ainda que a revista esteja disponível, digitalizada e organizada por ano de sua circulação – que somam 

53 anos de publicação –, pelo site da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, os exemplares impressos 

provocam uma leitura diferente daquela feita pela tela do computador, pois, permite uma experiência 

visual mais interativa, que poderá estar mais atenta a detalhes do periódico. Além disso, há o fator da 

qualidade do material, pois, de modo geral, as revistas encontradas no arquivo estão em bom estado e 
permitem uma leitura mais legível e boa apreciação das imagens, que são abundantes na publicação. Isso 

fica comprometido na leitura pelo material digitalizado, já que, por vezes, textos e imagens não 

conservam sua nitidez “original”, ou este material poderia até mesmo estar danificado pelo tempo ao ser 

digitalizado. Um último ponto é sobre a oferta de números em série. Para o ano de 1916, que permaneceu 

no recorte definido para a pesquisa, foram encontrados 12 números no arquivo do IPHAN, enquanto não 

há nenhum digitalizado para este ano. Não é referência ao número simplesmente pela quantidade de 

revistas fichadas, mas se ressalta que a leitura em série pode permitir uma triagem mais pontual de alguns 

discursos e eventos relacionados ao problema de pesquisa, que por vezes se desenrolam conforme a 

sequência das publicações. 
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de civilidade que pode se considerar que equivale a organizar e fazer progredir a nação, 

partindo de modelos dos centros urbanos, principalmente europeus. 

Em atenção a esse aspecto educacional da Careta, um primeiro indício para 

melhor delimitação do tema para a pesquisa correspondeu ao estranhamento
2
 sobre 

como se apresentavam as relações de gênero, e num “insight”
3
, a atenção voltou-se para 

o tratamento dado às mulheres através do conteúdo da revista.  

Assim, imagens de mulheres, produtos diversos para elas, a beleza, a conduta 

feminina, a maternidade, a urgência do casamento, a moda feminina, as normalistas, 

mulheres artistas, o lazer, as prescrições – moral, médica, religiosa, civilizatória – para 

adequação e sinalização da participação feminina num universo de papéis naturalizados 

para elas, numa delimitação do contexto da vida urbana.  

Vale ressaltar que os conteúdos da revista eram pautados em valores e aspectos 

da camada burguesa da sociedade, portanto, estavam relacionados ao cotidiano das 

mulheres burguesas, com discursos elaborados para elas com base nas concepções e 

perspectivas de tal camada social. 

Porém, mais que delimitar, foi preciso problematizar o conteúdo educativo da 

Careta direcionado às mulheres. A charge “Conselhos paternaes” (figura 32) foi uma 

                                                
2 Em Apontamentos para uma metodologia em cultura material escolar, Abreu Jr. (2005) analisa sobre o 

paradigma proposto por Ginzburg, o estranhamento, que se trata de “um esforço para nos tirar da 

automotização a que somos levados, pela força do hábito”: “é como um afastar-se do senso comum das 
percepções usuais, para, através de atributos tais como os que se encontram na arte, reencontrar a 

verdadeira realidade, aquela cheia de mistérios e desafios para nosso entendimento” (ABREU JR., 2005, 

p. 53). Assim, procurou-se uma leitura atenta ao contexto, informado da Careta no recorte temporal 

estabelecido, na tentativa de chegar a percepções históricas proporcionadas antes de tudo pela fonte. 
3 O insight é um conceito que trata do momento da elaboração de ideias relevantes para alguma atividade 

a que se propõe. Pode ser confundido com algo “místico” por se caracterizar em acontecer fora do 

momento de esforço mental para tal resolução, de forma súbita, exatamente num momento de 

relaxamento e distração da mente com outras atividades que não a concentração no problema. Ocorreu 

assim para delimitar a temática educacional desta pesquisa em relação à fonte: aconteceu no contexto fora 

das atividades da pesquisa, provocada pela música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque. Com isso, 

atentou-se para a riqueza da possibilidade inscrita na Careta para tratar a história da educação das 
mulheres. Pode ainda se considerar aqui outro paradigma de Ginzburg, trazido por Abreu Jr. (2005), o 

qual a carta roubada, que parte de um conto literário em que uma carta que havia sido roubada por conter 

informações dos bastidores políticos da corte, era exaustivamente procurada pela rainha da França. O 

caso foi solucionado não pelos esforços incansáveis da polícia envolvida, mas por um investigador que 

depois de seguir pistas, encontrou-a colocada displicentemente na casa do suspeito. “O que nos interessa 

dessa imaginativa narração é o significante carta roubada e sua potencialidade de significados para 

utilização no contexto da cultura material escolar [no caso desta pesquisa, dos materiais da imprensa para 

a historiografia educacional]. Lidamos, neste campo investigativo, com materiais escolares, muitos deles 

de uso tão corriqueiro que beira a banalidade” (ABREU JR., 2005, p. 149-150).  
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das primeiras pistas para o que poderia ser explorado na pesquisa
4
. O homem da charge, 

um pai, parecia mesmo interessado no bom comportamento da filha, numa conformação 

a padrões que evitasse “consequências negativas” para a moça. Para tanto, ele declara: 

“...é preciso um pouco mais de submissão para que não se diga, mais tarde, que vocês 

são moças de escól anormal” (CARETA, 19/06/1915, p. 26
5
).  

Interessou, inicialmente, mapear esses discursos e suas formações. O pai 

“conselheiro” da charge fala também por outros pais e maridos? Qual é o consenso 

sobre a submissão feminina à qual a personagem da charge é exortada? Sobre a 

possibilidade de serem enquadradas como sendo de “escol anormal”, em consequência 

da falta de submissão, fez pensar sobre os critérios para tal “procedimento”... Mais uma 

sátira em trocadilho da Careta, mas que despertou para os aspectos de enquadramento e 

classificação institucionais que se aplicavam às mulheres no periódico. 

É importante ressaltar também, para esta charge de J. Carlos
6
, a percepção de 

que a moça não fala, o que dirige a atenção para a linguagem corporal da jovem 

ilustrada, que recostada no canto de um banco, do qual ela ocupa aproximadamente 1/3 

e o pai o restante, limita-se a arquear as sobrancelhas, aparentemente sugerindo uma 

expressão de tédio. Esta sua postura significaria enfado pelos limites que lhes foram 

estabelecidos, numa negação daquele discurso? Ou era temor pelo lugar do anormal e o 

que ele pudesse acarretar? A cena apresentada na charge sugeriu indícios de que a 

educação feminina na Careta estava submetida a organizações institucionais que 

regulamentavam os discursos e os fazia circular como exercício de um poder 

conformador e disciplinar. 

Sobre o tempo da pesquisa, o recorte cronológico, é importante justificar a 

delimitação política tanto do governo de Wencesláo Braz, quanto da Primeira Guerra 

                                                
4 A charge “Conselhos paternaes” requer uma análise mais detalhada – o que acontece no segundo 

capítulo. Sua temática é sobre uma greve de normalistas que resultou em discursos, que como o da 

charge, sugerem uma postura repressora em relação às mulheres e suas possibilidades em relação ao 

masculino. 
5 É importante informar ao leitor sobre um aspecto da Careta, que em suas edições as páginas não eram 
numeradas, a partir do que se convencionou adotar uma paginação em números que acompanhassem a 

sequência simples da publicação, partindo da contagem capa=página 01. 
6 “J. Carlos, caricaturista; Os primeiros desenhos do carioca José Carlos de Brito e Cunha (J. Carlos) não 

agradaram a seus amigos. Mas essa desaprovação não o impediu de enviar um de seus trabalhos ao 

periódico O Tagarela que o publicou em 1902. Era o início não só de uma brilhante carreira, mas também 

do uso da zincogravura na caricatura. Durante 40 anos, revistas de sucesso, como o Tico-Tico, O Malho, 

Fon-Fon!, Para todos, Careta (que J. Carlos dirigiu desde a fundação, em 1908), estamparam suas 

figuras. „Melindrosa‟ e „Almofadinha‟ são algumas de suas melhores criações, porta-vozes de seu tempo, 

que esse „cronista do traço‟ retratou com humor e técnica” (NOSSO SÉCULO, 1981, p.127). 



15 

 

Mundial. O recorte cronológico se liga à temática da pesquisa por meio do uso de 

conceitos e critérios propostos por Michel Foucault.  

Na análise da educação feminina, numa perspectiva das relações de gênero, fez-

se uma leitura das relações e jogos de poder. Em A Ordem do Discurso (2010a), 

Foucault sugere elementos para a análise da produção dos discursos a serem aplicados 

na leitura da fonte, como também aponta para o discurso como uma ferramenta de 

poder-saber, na medida em que regula a manifestação e aceitação de ideias por parte de 

indivíduos, enquanto agrupamento de produção discursiva. 

É importante ressaltar sobre o uso que se faz de gênero e relações de gênero 

neste trabalho. Está relacionado basicamente à referência por sexo, masculino e 

feminino, mas há de se considerar elaborações mais específicas.  

 

“Aprendemos a reconhecer que, por um lado, todas as sociedades 

conhecidas têm espaços, comportamentos e atividades de gênero pré-

determinados. Por outro lado, se a diferenciação baseada no gênero 

existe sempre, as suas manifestações concretas divergem de sociedade 
para sociedade: não são universais. As variações no interior do status 

do sexo feminino são tão multiformes como as do sexo masculino. O 

significado de ser mulher ou homem é muitíssimo variável no tempo e 
no espaço e esta variabilidade aplica-se não só aos respectivos 

conteúdos, mas também às fronteiras entre o feminino e o masculino e 

à própria rigidez com que são encaradas” (BOCK, 1989, p. 165). 

 

Assim, a proposta de investigar as relações de gênero é para delimitar o que as 

relações entre o masculino e o feminino produziam em termos de saberes para a 

educação feminina no período e fonte investigados, levando em conta justamente as 

peculiaridades do discurso analisado, para realizar uma consideração que examine as 

experiências apresentadas na Careta e as leve em conta a partir de uma desconstrução 

do que é dado a priori, numa análise mais atenta ao diminuto.  

Em atenção ao aspecto da formação e manifestação dos discursos, o texto de 

Albuquerque Jr. (2007) incita, numa perspectiva foucaultiana, a pensar nas zonas de 

silêncio a que as mulheres estavam submetidas. Do ponto da política nacional, seu 

silêncio se manifesta na exclusão do direito ao voto e de qualquer outra instância da 

esfera pública/política. Pode-se falar também de seu silêncio acadêmico, pelo pequeno 

ingresso em cursos superiores no período, que as excluíam de participar dos discursos 

médico e jurídico institucionalizados, por exemplo.  
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Com essa abordagem, a Guerra também adquire significado, numa proposta de 

análise da relação das mulheres com o confronto, que também se caracteriza pelo 

silêncio delas, na medida em que sua participação não parece efetiva, do ponto em que a 

organização da Guerra é política, o que as coloca na mesma situação que em relação ao 

período do governo no Brasil, e ainda acrescenta a relação com a instituição militar, da 

qual mulheres não participavam naquele período. 

Ainda sobre as relações de gênero e a Guerra, uma questão de relevância é o que 

esse momento sugere para a história da educação das mulheres, numa perspectiva 

mundial. Com os homens dos países envolvidos partindo para o conflito, e na medida 

em que novos aliados se juntavam ao combate, as “funções” masculinas precisariam ser 

ocupadas por quem não partia, dando novo aspecto a cidades européias, como Paris, por 

exemplo, que “no dizer dos seus chronistas, tem atualmente [período da Guerra], um 

aspecto exquisito e triste. É uma cidade de homens grisalhos que desapparecem na 

multidão feminina, a qual, devido a ausência dos homens capazes de pegar armas, 

parece ter augmentado de numero” (CARETA, 31/10/1914, p. 29).  

Independentemente do conflito, a revista trazia notícias e imagens de mulheres 

norte-americanas ou européias ocupando funções naturalizadas como masculinas
7
, o que 

certamente sofreu impactos ainda mais marcantes pela ocorrência da Guerra, no âmbito 

mundial. A implicação disso para esta investigação é a plausível abertura de novas 

perspectivas para a educação feminina – que não se daria imediatamente, mas 

desencadeada ou reforçada a partir disso – que pela possibilidade da ocupação de novos 

espaços, deveria também receber essa atenção em sua formação. 

De um modo geral, diante do grande conflito, seria possível permanecer no 

“mesmo lugar”, com os mesmos valores e atitudes para o feminino? Em que medida a 

Primeira Guerra Mundial afetou o lugar das mulheres na sociedade, segundo o que 

propõe a Careta? Com este suposto deslocamento de funções femininas
8
, é possível 

                                                
7 A Careta do dia 28 de fevereiro de 1914 (p. 30), por exemplo, noticia uma norte-americana chefe de 
policia, da cidade Des Moines, Iowa. Resguardados os comentários acerca da generalização feita sobre o 

comportamento das mulheres em relação aos homens, Miss May Mautiin, de 19 anos, é apontada na nota 

como quem cumpria sua função de não deixar ninguém escapar “porque ella é mulher que neste ponto 

não se enfraquece perante os homens” (CARETA, 28/02/1914, p. 30). 
8 Leva-se em conta aqui a repercussão do conflito a nível mundial. Assim, considera-se tais efeitos  

também no Brasil, ainda que o país não tenha tido envolvimento direto desde o início; ele se torna aliado 

no conflito em 1917, após o “torpedeamento do „Paraná‟, navio brasileiro, por um submarino allemão, e a 

consequente ruptura das nossas relações diplomáticas e commerciais, que repercutiram violentamente em 

São Paulo, como nos demais estados (CARETA, 21/04/1917, p. 16). 
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afirmar um movimento mundial de influências para as mulheres, tendo em vista 

exemplos como da circulação da moda e de padrões de comportamento.  

Além disso, pode-se pensar na vinda de imigrantes europeus, que antes mesmo 

da Guerra já se instalavam no Brasil, e provavelmente no período bélico, podem ter sido 

encorajados ou forçados a uma nova distribuição populacional pelos continentes. A 

observação é que esse deslocamento, em termos de imigração causa circulação de 

informações e costumes entre os continentes e pode acarretar em uma “divulgação” de 

hábitos, costumes, concepções que “misturadas”, possivelmente provocaram novos 

modos de viver para as mulheres. 

Ressalta-se, portanto, sobre as possíveis implicações nos fatores educacionais 

para as mulheres, em que se pode cogitar que elas precisariam de uma instrução que as 

preparasse para o ritmo que a organização social atingia. Na luta nacional ou mundial 

pelo voto feminino, tão frequentemente abordada na Careta, há de se pensar que a 

exigência de novos direitos naquele contexto histórico acompanhava uma relativa 

necessidade de uma educação mais assistida, de espaços para um debate feminino mais 

efetivo, visto que uma certa institucionalização das esferas da vida cotidiana
9
, 

especificamente, em contextos urbanos, tornava-se cada vez mais crescente nas 

primeiras décadas do século XX. 

Assim, o que está proposto nesta pesquisa é a análise dos discursos para a 

educação feminina sob a ótica das instituições proposta por Foucault, das relações de 

poder através dos jogos de força, que estabeleciam saberes para a coerção necessária ao 

que eventualmente se quisesse instituir como vontade de verdade. É determinante 

                                                
9 Esta institucionalização das esferas da vida cotidiana compete à regulamentação da vida pública em 

esferas administrativas ou da produção de conhecimentos. Assim, da saúde e higiene pública pela 

medicina; da elaboração de leis pela esfera jurídica: o novo Código Civil no Brasil é instituído em 1917, o 

que era regulado desde 1603 pelas Ordenações Filipinas; dos estudos e desenvolvimento de pesquisas: a 

criação das vacinas em seus institutos próprios; a movimentação pela abertura de escolas públicas, a 

aprovação de reformas educacionais para as primeiras décadas de 1900 e uma tentativa de estabelecer um 

ministério que centralizasse a educação nacional; o desenvolvimento da imprensa, pelo desenvolvimento 

de suas técnicas como veículo de informações, que cria espaços para debates e circulação de informações 
que deveriam obedecer a critérios de efeitos de verdade, garantidos pela produção discursiva 

fundamentada em saberes “oficiais”; até pequenas organizações, de iniciativas menores e locais – como é 

o caso da Associação dos Homens de Letras, no Rio de Janeiro no começo do século XX; Associação em 

auxilio às moças solteiras na década de 1910; efetivação de sindicatos para regulamentar e reivindicar a 

situação dos trabalhadores, que no começo do século XX estavam mais inseridos num processo de 

produção que incluía a aglomeração em fábricas e industrias, que provavelmente determinou, de alguma 

forma uma greve noticiada na Careta: “o momento sem duvida sendo para todos mau, também o é para as 

classes burguesas, não se podendo negar comtudo que as classes operarias, soffrendo mais do que 

nenhuma outra, precisem de muito heroismo para resistil-o com calma” (CARETA, 27/07/1918, p. 18). 
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ressaltar, para esta abordagem sobre a dinâmica das relações e jogos de forças, na 

temática do poder, que se estabelece de forma difusa, constante e horizontal, distribuído 

por todos os corpos, sem exceção; porém não democraticamente, posto que é destituído 

de equidade, o que promove relações em que há sobreposições, mas nunca a anulação 

de forças: antes, pode-se atentar para o controle delas, a sua otimização com vistas a 

produzir sujeitos normalizados e adequados para situações em que se pretende uma 

homogeneização dos comportamentos, visando o controle. 

O que acontece é que, por se tratar de um jogo de forças, dinâmico e horizontal, 

que não exclui ninguém, o poder pode gerar tanto a conformação quanto a recusa à 

forma proposta, em maior ou menor escala, que, conforme dito que não é democrático, 

mas identificado como positivo na medida em que produz resultados, seja o corpo dócil 

ou a resistência.  

Analisado sob a condição de manifestações concretas, o poder se apresenta no 

nível do incorpóreo: posto que não tem forma, assume os corpos e ações numa dinâmica 

que confere a ele uma materialidade nunca definitiva, porém constante. 

Desse modo, a Careta circula saberes produzidos por instituições como a 

medicina, a religião, o Estado, para conformação feminina a papéis estabelecidos como 

lugares de verdade, de credibilidade, regulando as forças do feminino para direcioná-las 

e aumentá-las no propósito das formas de comportamento desejadas. Pela coerção, o 

discurso verdadeiro se desdobra porque fundamentado em saberes institucionais.  

Assim, papéis femininos são desempenhados e difundidos, mas na medida em 

que se pauta em possíveis sobreposições de força, pode gerar a resistência à ordem 

posta. Por exemplo: conforme se estabelece o casamento, – a união conjugal nos 

padrões específicos da sociedade do começo do século XX – como uma prática 

regulamentada basicamente pela religião e pela medicina, sem passar por vezes pelo 

desejo das mulheres do período, mesmo assim as possibilidades não se restringiam à 

submissão. Por vezes casamentos consentidos pela imposição podiam tomar rumos 

como o adultério ou o divórcio. A fuga antes dele, também consistia numa alternativa. 

Tornar-se artista podia ser uma escolha neste sentido, já que para a época implicaria na 

opção entre marido ou a profissão, para a qual haveria de se levar em conta as 

consequências do discurso moral sobre a atividade. Mas o que parece prevalecer é a 
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coerção, favorecida pelo conjunto de discursos conformadores que direcionavam as 

mulheres para esse destino.  

A própria limitação no acesso e avanço nos níveis de escolarização acabava 

tornando as mulheres mais dependentes dos homens. Com isso, a negação do espaço 

público e político a elas, que acabava por restringir ao cuidado com a casa, os filhos e 

marido. 

Mas, como se propõe fazer aqui a análise pela diferença, pelas zonas de silêncio 

e reações a ele, que geravam o deslocamento da situação feminina, buscaram-se também 

indícios de comportamentos avessos ao que as instituições e suas verdades propagavam. 

Assim, a “passividade histórica feminina” ganha a seguinte formulação: no período a 

que a pesquisa se refere, as mulheres não votavam, porém a aceitação a essa lei era 

questionada pelo movimento, ainda que pequeno e rechaçado, para o sufrágio feminino, 

o que acabou por se tornar, quase duas décadas depois, um direito delas
10

.  

Cabe ainda ressaltar, sobre os jogos de força que, para este caso, fica bem 

delimitado como extremidades diferentes, que se relacionam a partir do embate de 

forças. À medida que existia a proibição ao voto feminino, as sufragistas o requeriam e, 

ao protesto delas, a instituição política respondia com recusa, a imprensa, com escárnio, 

o que não impediu o movimento pelo voto feminino de continuar, nem as instituições de 

se oporem. Jogo de força e poder. 

Nesse contexto, é importante também ressaltar o tratamento das fotografias de 

mulheres como enunciado que circulavam na Careta, do mesmo modo como se analisa 

charges e textos
11

. Elas, em especial, sugerem uma educação dos sentidos pela sua 

publicação, na medida em que se constituem em enunciados de informação 

especificamente visuais, reproduzidas a partir da realidade material do período. 

Colocadas em análise, apresentam as mulheres burguesas da década de 1910 em alguns 

de seus hábitos, ações, expressões que proporcionam um desenho do objeto deste estudo 

                                                
10 O voto feminino foi instituído no Brasil em 24 de fevereiro de 1932 pelo Decreto n. 21.076 (CANÊDO, 
2007, p. 55). 
11 São consideradas fotografias, charges e textos como enunciados da Careta por se tratar de elementos 

que compõem a publicação, como proposições apresentadas nas páginas da revista para fazer circular 

informações, ideias, perspectivas etc. Acrescentada a perspectiva foucaultiana do discurso e sua análise, 

considera-se o enunciado do ponto das relações propostas entre sua colocação na revista e sua 

correspondência com elementos a que sejam relativos. Assim, “a descrição enunciativa não se ocupa do 

que se dá na linguagem, mas do fato de que existe a linguagem, que existem determinadas formulações 

efetivamente pronunciadas ou escritas e busca determinar as condições de possibilidade de existência 

dessas determinadas formulações” (CASTRO, 2009, p. 137). 
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na medida em que a visibilidade, a que elas estavam expostas pelas lentes da imprensa, 

revela para esta pesquisa a mulher “moldada” ou “inventada” para conformar-se àquela 

sociedade. 

Perguntas e problemas arranjados, ainda que em constante (re) elaboração, 

chegou-se a esta organização para a investigação, com elementos relacionados à 

produção dos discursos para a educação feminina, numa perspectiva histórica de um 

contexto significativo e de potencial problematizador das relações, interpessoais e de 

saberes.  

Dividido em três capítulos, e numa sequência que pretende dar encadeamento e 

clareza à exposição de ideias e argumentos, o trabalho visa explorar as relações entre a 

Careta e seu conteúdo normativo para as mulheres, o contexto histórico, no qual a 

política e a Guerra atuam como potencializadores para discussão das relações de gênero 

na produção de discursos para a educação feminina.  

Na tentativa de delimitar o lugar para as mulheres dentro da publicação e qual a 

“função educativa” da revista para elas, convencionou-se abranger os enunciados 

relativos ao gênero de um modo geral para, posteriormente, abordar, de forma 

específica, aqueles cuja reunião ou relação resultassem num discurso que tivesse relação  

com a educação feminina. 

Para um contorno mais definido do corpo do trabalho, segue um breve 

detalhamento do conteúdo dos capítulos: 

No Capítulo I, Uma análise histórica dos discursos da Careta para a educação 

feminina, procura-se delimitar a abordagem da fonte na perspectiva de análise adotada, 

bem como apresentar a revista Careta a partir dos números analisados e destacar neles a 

figura feminina na delimitação como elas aparecem com mais destaque.  

No Capítulo II, Saberes e instituições na formação de uma rede de enunciados 

para a educação feminina: a Careta como propagadora de discursos autorizados, são 

abordadas as principais instituições consideradas responsáveis pela formação de 

discursos direcionados para a educação das mulheres. A política nacional e a Primeira 

Guerra têm destaque para a discussão sobre as relações de gênero e a educação 

feminina, na medida em que delimitavam uma configuração social para as mulheres. 

No capítulo III, A atuação feminina descrita na careta e a normalização 

proposta – educação para a vida urbana, é proposta a delimitação da educação das 



21 

 

mulheres no contexto urbano através do comportamento delimitado para elas. Para tal, 

aborda-se a moda feminina numa configuração moral para guardar os corpos no 

contexto social urbano.  

Em resposta à normalização das mulheres, pretendida no discurso da Careta nas 

primeiras décadas do século XX, Gilka Machado, poetisa, apresenta um discurso de 

resistência ao lugar dado a elas e a configuração sob a qual seus corpos estavam 

submetidos. 

Ainda, alguns temas tratados no capítulo I, como as sufragistas, a filantropia, o 

casamento, a participação das mulheres nas escolas normais etc, serão retomados mais 

detidamente nos capítulos II e III. Tal dispersão se justifica basicamente por dois 

motivos: um, pelo modo como se convencionou organizar os discursos contidos na 

revista Careta para esta dissertação e, outro, pela forma como se apresentam no 

periódico.  

Para o primeiro, destaca-se uma sequência que pretende, inicialmente, introduzir 

o leitor nos principais aspectos da revista sobre as mulheres para, posteriormente, 

analisá-los mais detidamente no contexto histórico-social e, por fim, dedicar-se às 

minúcias dos discursos e práticas da roupa e do gesto feminino. Quanto à revista e sua 

forma de apresentação dos discursos para e sobre as mulheres, destaca-se a postura 

versátil do periódico no tratamento dos temas em suas edições, dispersos na medida em 

que a linguagem humorística e sarcástica torna as críticas amenas ou acentuadas, dando 

ênfases variadas a assuntos relativos à sociedade e comportamento do período. 

O que se torna relevante perceber neste estudo é que o espaço urbano exigia uma 

postura das mulheres nas formas de apresentação nesse meio, com recomendações 

específicas da imprensa para as pertencentes à burguesia. O delineamento do seu 

comportamento, a moda, os limites para sua entrada na vida social e política 

provocaram tanto normalizações e conformações na geração de corpos dóceis, quanto 

novas posturas de embate às instituições produtora de discursos de verdade, pela 

resistência. O poder que agia sobre as mulheres, por meio de uma forma de educação 

para a vida nos centros urbanos, produziu comportamentos desejados pelas instituições, 

mas também aqueles que desafiaram a ordem vigente pela resistência. 
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CAPÍTULO I – UMA ANÁLISE HISTÓRICA DOS DISCURSOS DA CARETA 

PARA A EDUCAÇÃO FEMININA 

 

 

O “mundo-verdade” – uma idéia que não serve mais para nada, não 
obriga a nada – uma ideia que se tornou inútil e supérflua, por 

conseguinte, uma ideia refutada: vamos suprimi-la! 

(Dia claro, desjejum, retorno do bom senso e da alegria; Platão cora de 
vergonha e todos os espíritos livres fazem um tumulto dos diabos). 

(NIETZSCHE – Crepúsculo dos Ídolos) 

 

 

A abordagem da imprensa como fonte para a pesquisa historiográfica exige uma 

atenção especial, bem como um tratamento metodológico adequado não só a esse tipo 

de fonte, como ao conteúdo presente em suas páginas. Neste trabalho, é feita uma 

análise da Careta – um periódico editado na então Capital Federal Brasileira, Rio de 

Janeiro, de relevante circulação nacional durante a primeira metade do século XX – para 

investigar como a educação feminina foi tratada nesse órgão de imprensa, num recorte 

temporal delineado no período da Primeira República.  

Para tanto, é importante caracterizá-la como revista ilustrada e analisar sua 

inserção na sociedade do começo do século XX
12

. A Careta se apresenta como uma 

revista de variedades, de conteúdo diversificado, marcadamente satírico e irônico. Para 

esta análise, o contexto republicano tem papel fundamental, e não poderia ser diferente: 

um novo momento político para o Brasil, com concepções sociais pretensamente 

modernas
13

. A própria imprensa no Brasil, tentava uma certa independência dos países 

europeus, ao menos no que diz respeito aos meios de produção e relativo impulso na sua 

circulação
14

, com a busca por uma identidade brasileira organizada em torno de um 

ideal de progresso e de civilização nos trópicos (SEVCENKO, 2006). 

                                                
12 “De periodicidade semanal, revistas como O Malho (1902) Fon-fon (1907) Careta (1907)(sic) e D. 

Quixote (1917) atingem grande popularidade. Tais publicações contribuíram – de forma decisiva – para o 
debate sobre a brasilidade, traduzindo-o para o linguajar e a vivência cotidianos” (VELLOSO, 2003, p. 

364).   
13 “O Modernismo no Brasil não ocorreu apenas no eixo Rio-São Paulo, mas em vários estados do Brasil, 

dando origem a movimentos, manifestos e revistas. A revista Verde, de Cataguases, Arco e Flexa, de 

Salvador, Leite Crioulo e a Revista de Belo Horizonte, dentre outras, configuram alguns desses exemplos” 

(VELLOSO, 2003, p. 359). 
14 Sobre o local de distribuição da Careta em São João del-Rei, apontado pelo carimbo encontrado na 

revista, tratava-se da loja “Cachimbo Turco” sobre a qual foram encontradas informações sem muitas 

referências. Tratava-se de uma livraria localizada no centro histórico da cidade, administrada por um 
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Por se tratar de uma pesquisa histórica, são utilizados conceitos de Bloch e 

Febvre em seus estudos difundidos pela Escola dos Annales. Esses historiadores, 

segundo Vainfas (1997), combateram na França, no início do século XX, “uma história 

somente preocupada com os fatos singulares, sobretudo com os de natureza política, 

diplomática e militar” (VAINFAS, 1997, p. 130). Essa forma – usual em sua época – foi 

denominada por Bloch e Febvre como história historicizante, a qual concedia 

credibilidade somente a documentos tomados pretensamente como verdadeiros e 

autênticos, como os oriundos de relações políticas ou de grandes acontecimentos 

apenas. Propõem, então, uma nova concepção histórica denominada história nova, 

chamada mais tarde também de cultural. Nessa modalidade, o uso de fontes, como a 

imprensa, é conveniente por conter em suas páginas registros históricos da época.  

A Careta – por ser um periódico da grande imprensa brasileira, no qual eram 

veiculadas opiniões, propagandas de produtos diversos, críticas políticas, modelos de 

comportamento, principalmente voltados para a realidade urbana – possibilita realizar a 

proposta dos Annales, de “uma história problematizadora do social, preocupada com as 

massas anônimas, seus modos de viver, sentir e pensar” (VAINFAS, 1997, p. 130). 

Desse modo, a Careta se apresenta como monumento
15

 da sociedade carioca, na 

medida em que traz algumas das concepções vigentes e ocorrências do período. Como 

                                                                                                                                          
casal de portugueses, Sr. Raul e D. Adelina. Segundo consta, eles não tinham filhos e não foram 

encontradas ainda registros sobre o estabelecimento, apenas um texto de memória de Vivina de Assis 
Viana que cita a loja e a relação com jornais, revistas e livros que a mesma lhe proporcionou na infância, 

texto que está disponível em: http://50anosdetextos.com.br/2010/nos-conversavamos/comment-page-

1/#comment-3307. Sobre a circulação da Careta pelo em âmbito nacional, encontra-se “que diversos 

pesquisadores comentam que a Careta era distribuída por todo o país através da Empresa de Correios e 

Telégrafos. Entretanto, é difícil comprovar a real existência e alcance dessa rede de distribuição do 

hebdomadário, por falta de registros oficiais” (NOGUEIRA, 2010, p. 78). A autora fala ainda sobre a 

hipótese levantada por Maria de Lourdes Eleutério de que a revista chegaria ao interior e lugares mais 

distantes via Correios através do envio de seus exemplares pelas linhas férreas (ELEUTÉRIO apud 

NOGUEIRA, 2010, p. 78).  
15 Valoriza-se o conceito de monumento em sua relação com os documentos tal como propõe Foucault: 

“Analisar os fatos de discurso no elemento geral de arquivo é considerá-los não absolutamente como 
documentos (de uma significação escondida ou de uma regra de construção), mas como monumentos: é – 

fora de qualquer metáfora geológica, sem nenhum assinalamento de origem, sem o menor gesto na 

direção do começo de uma arché – fazer o que poderíamos chamar, conforme os direitos lúdicos da 

etimologia, de alguma coisa como uma arqueologia” (FOUCAULT, 2008, p. 95). E ainda na palavra de 

Edgard Castro, importante comentador dos textos de Foucault: “Em outros termos, em lugar de tratar os 

monumentos como documentos (lugar de memória do passado), (Foucault) agora os trata como 

monumentos. Não busca neles os rastros que os homens tenham podido deixar, mas desdobra um 

conjunto de elementos, isola-os, agrupa-os, estabelece relações, reúne-os segundo níveis de pertinência” 

(CASTRO, 2009, p. 41). 

http://50anosdetextos.com.br/2010/nos-conversavamos/comment-page-1/#comment-3307
http://50anosdetextos.com.br/2010/nos-conversavamos/comment-page-1/#comment-3307
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propõe Marc Bloch, na pesquisa historiográfica se deve observar a trama dos 

acontecimentos sem perder de vista sua principal matéria: 

 

por detrás dos traços sensíveis da paisagem, dos utensílios ou das 

máquinas, por detrás dos documentos escritos aparentemente mais 

glaciais e das instituições aparentemente mais distanciadas dos que as 
elaboraram, são exatamente os homens que a história pretende 

apreender (BLOCH, s/d., p. 28). 

 

Assim, na pesquisa histórica educacional, não se devem perder de vista os 

acontecimentos e a ação humana na sua efetivação, pois, sua presença atuante é que 

propicia as ocorrências. Para este trabalho, leva-se em conta desde decisões políticas de 

medidas para a educação escolarizada, até o comportamento da população, reprodução 

de conhecimentos populares, de cunho moral ou conformador, e é assim que se propõe 

seguir as pistas sobre educação, a partir da Careta. Os discursos e as práticas, 

apresentados pela revista, permitem estabelecer um diálogo entre o movimento histórico 

e aqueles que o vivenciaram e, ao mesmo tempo, o provocaram. De forma mais 

específica, neste trabalho, o olhar está voltado para as relações de gênero e o que resulta 

delas em termos educacionais, de produção e reprodução de saberes voltados para a 

educação das mulheres. 

Outra questão para se levar em conta diz respeito a como considerar o tempo em 

relação à pesquisa histórica. Esta temática incita a uma reflexão acerca da sociedade e 

seus elementos, acontecidos naquele momento e não em outro. A partir disto, surge a 

questão proposta novamente por Bloch, agora em relação à antítese mudança-contínuo. 

Como lidar com as mudanças e as continuidades, no tempo? O ritmo das 

transformações – sociais, educacionais, econômicas, culturais etc –, imersas numa 

sequência de contornos bastante tênues
16

, faz compartilhar a pergunta sobre “a corrente 

                                                
16 Mesmo as mudanças históricas que apresentam uma data marcante, como a entrada em vigor de uma 

lei, uma batalha ou guerra, abertura de alguma instituição, ou qualquer outro dado que seja equivalente a 

uma ruptura mais evidente, toda nova concepção apresenta um processo relativamente lento de 
transformações sociais. Daí falar num ritmo de transformações com contornos tênues entre as mudanças. 

O próprio aspecto do sufrágio feminino no Brasil é um exemplo desse ritmo de transformações, em que as 

mulheres conseguiram o direito de votar e serem votadas em 1932, mas que um movimento bastante 

concreto para tal já se arrastava há quase duas décadas. Em 1910, já havia sido criado o Partido 

Republicano Feminino, pela professora Deolinda Daltro. A Careta ainda fez circular sobre um projeto de 

lei para o ano de 1917: “Com clara pureza de intenções peculiar ao seu ardente liberalismo romanesco, o 

operoso deputado Mauricio de Lacerda apresentou à molle inércia de sua câmara um meditado projecto 

de lei conferindo às mulheres o livre exercício do direito ao voto...” (CARETA, 23 de junho de 1917, p. 

10). Além disso, “O Governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, consegue uma alteração da 
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ininterrupta das idades, (...) em que medida cumpre considerar o conhecimento da mais 

antiga como necessária ou supérflua à inteligência da mais recente?” (BLOCH, s/d., p. 

30).  

Definir o que muda e o que permanece torna-se instigante por agregar o tempo e 

os homens na aspiração do conhecimento histórico. Como exemplo de manifestações 

contínuas/descontínuas, podem-se mencionar ocorrências equivalentes ao projeto 

higienista, corrente que atravessa décadas e até mesmo séculos propagando um ideal de 

saúde e melhoria de condições higiênicas para a população, numa proposta de reparo ou 

prevenção. Medidas desse teor também atingiram amplamente o âmbito escolar
17

, 

porém mostra descontinuidades ao estabelecer sempre novos mecanismos de atuação e 

de introjeção na população, conforme o momento impõe propósitos e necessidades.  

Ocorre que, quem propõe medidas são os homens envolvidos em seu tempo, que 

por convicções, necessidades pessoais ou coletivas ou para a organização da sociedade, 

estabelecem uma cadeia de acontecimentos em favor de discursos que vigoram frente a 

realidades distintas, reunindo-as dentro de mecanismos que visam uma coerência – real 

ou inventada – na aplicação das regras sociais, variando de acordo com o contexto. 

Conforme são determinadas novas estratégias, novas concepções, as mudanças 

se desvelam. Mas o projeto, como o citado exemplo do higienismo, pode permanecer 

em meio à sociedade através de uma quase imutabilidade, numa continuidade daquilo 

que propaga, sob condições adaptadas ao momento. Valores de duração variada na 

                                                                                                                                          
lei eleitoral dando o direito de voto às mulheres. O primeiro voto feminino no Brasil foi em 25 de 

novembro de 1927, no Rio Grande do Norte. Quinze mulheres votaram, mas seus votos foram anulados 

no ano seguinte. No entanto, foi eleita a primeira prefeita da História do Brasil: Alzira Soriano de Souza, 

no município de Lages – RN” (Disponível em http.// http://www.ibge.gov.br/. Acesso em janeiro de 

2012). Essas informações são para ressaltar a possibilidade do descompasso entre o vigor de leis e a 

prática delas: o tempo da política é diferente do tempo da cultura. 
17 “A agenda médica ao longo do século XIX, no Brasil, reservou um lugar especial para os problemas da 

ordem social, incluindo-se aí a questão da formação sistematizada das novas gerações, isto é, da educação 

escolar” (GONDRA, 2000, p. 521). No período, surge a pedagogia científica, “pela necessidade de 

construir um conhecimento científico do indivíduo (...) assentada em uma pluralidade de práticas de 
medição, tal pedagogia se contrapunha à velha pedagogia” (CARVALHO, 1997, p. 272), no sentido de 

particularizar cada estudante em um determinado tratamento. Um indício, que pode ser destacado para 

esta abordagem, aparece na edição do dia 10 de fevereiro de 1916 do Jornal do Commercio – periódico 

de circulação diária no Rio de Janeiro desde 1827 – em que se encontra um edital para “Concurso para o 

provimento dos lugares de inspectores médicos das escolas municipaes”. Estão destacados abaixo alguns 

dos itens propostos na primeira parte do programa: “I – Preservação da collectividade: 1º Doenças 

contagiosas escolares; (...) 2º Prophylaxia das doenças contagiosas escolares; (...) 3º Hygiene geral da 

escola; (...) 4º Hygiene Collectiva dos alumnos; (...) 5º Educação Physica; (...) 6º Noções de pedagogia 

physiologica; (...) 7º Medidas de preservação escolar” (JORNAL DO COMMERCIO, 10/02/1916). 

http://www.ibge.gov.br/
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sociedade determinam a forma como se prevalece a continuidade em detrimento das 

mudanças radicais. 

Nesse aspecto, observa-se na Careta, uma situação que sugere rupturas em 

relação ao tratamento dado ao tema mulheres que, de forma ambígua, apresenta indícios 

de uma nova postura feminina e, talvez, de desafio à ordem da educação e conformação 

do corpo delas. 

 

A MODA PARISIENSE 

Jamais as parisienses foram tão elegantes, diz “L‟information 

Universalle”. E têm razão. Ellas querem provar aos que – bem raros – 
persistem, apesar das provas de coragem, de intelligencia e de 

resistência que ellas têm dado, a ser hostis ao movimento que se creou 

em seu favor, que uma mulher pode ser útil sem deixar de ser 

seductora. (...) O espantalho é o calçado nacional que se pensa em 

instituir. (...) Caminharão com os pés nus metidos em sandálias os 

pesinhos rosados. (...) É talvez mesmo em vista d‟essas innovações 

que acaba de se crear a saia-polaina que é preciso não confundir com 
as antigas saias-calções das cyclistas de outrora. (...) Por uma antithese 

curiosa, é depois que a mulher se virilisou moralmente que adopta a 

silhueta das pequenitas. Algumas têm mesmo exagerado, a ponto de 
exercitar d‟uma maneira espiritual a “verve” dos caricaturistas (figura 

02), que nos apresentam, umas vezes uma enorme dama já madura, 

vestida como um bébé, que diz, amaneirando-se: “Depois que a vida 

encareceu, visto-me na secção das creanças para fazer economias” 
(CARETA, 29/09/1917, p. 16, grifos meus). 

 

Assim, uma ruptura no comportamento das mulheres é percebida no período, na 

medida em que é anunciado o encurtamento das saias adultas femininas, dentre outras 

modificações, como a das sandálias, citadas acima. Pela comparação entre as charges 

(figuras 01 e 02), publicadas em anos diferentes (1914 e 1917, respectivamente), 

percebe-se que houve uma mudança no modo de desenhar o comprimento das saias, e 

segundo revela o texto da Careta de setembro de 1917 acima citado, aquele já era um 

modelo percebido também nas ruas.  

É interessante ressaltar a situação sugerida pela charge “60 primaveras 

meditando”: a senhora que está no plano de fundo do desenho é velha e usa roupas do 

século XIX, caracterizada principalmente pela cauda da saia,  enquanto a jovem que 

está à frente equivale à modernidade do século XX e também à valorização da 

juventude como critério de beleza. 
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As mudanças são lentas e instáveis, mas principalmente desiguais, no sentido da 

adesão a elas, o que coloca novamente o problema dos homens como principal objeto da 

história. Portanto, há que se levar em conta a aparição de discursos na Careta para a 

educação feminina, de modo que eles são a matéria para análise neste trabalho.  

 

Existe em muita gente, penso eu, um desejo semelhante de não ter de 

começar, um desejo de se encontrar, logo de entrada, do outro lado do 

discurso, sem ter de considerar do exterior o que poderia ter de 
singular, de terrível, talvez de maléfico. A essa aspiração tão comum, 

a instituição responde de modo irônico; pois que torna os começos 

solenes, cerca-os de um circulo de atenção e silêncio, e lhes impõe 

formas ritualizadas, como para sinalizá-los à distancia (FOUCAULT, 
2010a, p. 6-7). 

 

Assim, para uma análise dos discursos da Careta para a educação das mulheres, 

tenta se perceber o “exterior” deles, o que deve ser considerado, segundo Foucault, a 

partir do que propõem as instituições: os costumes, os saberes, restrições e permissões 

postas em relação com o desejo e o poder·. “(...) Trata-se de apreender o enunciado na 

estreiteza e na singularidade de seu acontecimento; de determinar as condições de sua 

Figura 01: “O „rendez-vous‟. Doce esperança”. 

Fonte: Careta (07/03/1914, p. 21). 

Ilustrador: J. Carlos. 

Figura 02: “60 primaveras meditando”. 

Fonte: Careta (27/10/1917, p. 17). 

Ilustrador: J. Carlos. 
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existência, de fixar de maneira mais justa os seus limites, de estabelecer suas 

correlações com os outros enunciados (...)” (FOUCAULT, 2008, p. 93).  

Para tal, são considerados os enunciados propostos na revista: textos, fotografias, 

charges, que tratados pela linguagem humorística e sarcástica da Careta, propõem 

constantes trocadilhos, jogos de palavras, assim como já indica seu título
18

. A 

diversidade deles, – os enunciados – mostram de forma relevante esse “exterior” das 

instituições promovidas na Careta, na medida em que, ao afirmar práticas sociais e 

educativas, e ao apresentar a educação escolarizada
19

, não deixa de ser irreverente na 

sua linguagem e conteúdo, sempre prevalecendo a crítica. 

Ainda tratando da relação com o tempo na pesquisa histórica, Bloch (s/d., p. 38) 

alerta para um dos perigos que é o de estabelecer um diálogo com o passado, o qual ele 

denomina como “vírus do momento”.  

Por vezes, o olhar pode ser tentado a apreciações feitas a partir do próprio 

momento, do ponto em que se situa o historiador, principalmente se for levado em conta 

a questão apresentada anteriormente, sobre a antítese mudança-permanência. É 

necessário ter clareza quanto à aparente semelhança das ocorrências de outro tempo, 

vistas do momento presente.  

Vale ressaltar ainda a “obsessão das origens” (BLOCH, s/d., p. 31). Conforme o 

transitar pela história, isso pode ser um risco, no sentido da procura pela origem 

histórica do problema que se propõe investigar, podendo acarretar em confusão acerca 

do momento e dos propósitos da investigação. É importante a compreensão das ações e 

ideias dentro do recorte temporal estabelecido, no seu momento de emergência, para 

que não se transponha o sentido do acontecimento histórico. Assim, alerta Foucault 

(2008, p. 91), ao afirmar que “não é preciso remeter o discurso à longínqua presença da 

origem; é preciso tratá-lo no jogo da instância próprio de cada um”. A proposta é tão 

somente de que “o que se tenta observar é essa incisão que o constitui, essa irredutível – 

e bem freqüentemente minúscula – emergência” (FOUCAULT, 2008, p. 93). 

Especificando o campo de estudos deste trabalho, a partir da inserção dele na 

história da educação brasileira, pode-se perguntar sobre como determinar a 

                                                
18 Aspecto abordado na sequência, no item 1.1. 
19Assim pode ser notado na Careta em uma de suas muitas historietas: “Joãozinho já está na escola. Seis 

annos apenas; coitadinho! Foi com este menino, acariciando-lhe a cabeça, que o tio teve a noticia. -A que 

horas vai você para a escola? -Às dez. -e a que horas sae? -Às duas. -Coitadinho! Tão pequeno. E que faz 

você lá desde a hora que entra? -Fico esperando a hora da sahida” (CARETA, 11/09/1915, p. 20). 
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compreensão do passado, sem cair nas armadilhas do presente no uso das fontes e 

concepções. Não se pode estabelecer uma relação elucidativa do passado pelo presente; 

não há como dizer que se busca o passado para conhecer o presente, nem conhecer o 

presente pelo passado (BLOCH, s/d., p. 42).  

No caso da historiografia da educação feminina, é importante insistir que o 

recorte temporal desta pesquisa trata de uma realidade bastante distinta da atual. 

Passado quase um século, o contexto é outro, com novas problemáticas e matérias de 

reflexão. Não cabe aqui uma comparação rígida. Um tempo pode até auxiliar na 

compreensão do outro, na medida em que a apreensão do passado não se encerra nele, 

mas também não tem a função utilitarista de desvendar o presente, como um movimento 

de causa e efeito. Antes, busca o que se pode chamar de ampliar a visão, expandir o 

horizonte em relação à existência humana e suas relações dentro da sociedade.  

Em relação à produção em história da educação no Brasil, Marta Carvalho, ao 

compor seu texto acerca da Configuração da Historiografia Educacional Brasileira, 

aponta que houve um momento em que se deu um 

 

processo de subtração da História da Educação do campo da História e 

de sua inserção entre as ciências da educação subordinou-a aos 

critérios de hierarquização e composição que comandaram os 

investimentos teóricos e institucionais do grupo de intelectuais que 
ficou conhecido como renovadores da educação (CARVALHO, 

2003, p. 329, grifo da autora). 

 

Ao fazer análise da história da educação no Brasil, a autora observa sobre a 

configuração do campo ao instituir-se “como disciplina escolar, nos cursos de formação 

de professores, nos anos 30” (CARVALHO, 2003, p. 329), o que veio até mesmo 

dificultar a sua consolidação como área de investigação historiográfica. Mas sua crítica 

se pauta principalmente no exame do uso da obra A cultura brasileira, de Fernando de 

Azevedo, que fez parte do grupo dos renovadores da educação, acima mencionados. Em 

sua abordagem, Carvalho fala sobre o tipo de leitura e produção a partir do mesmo 

autor: 

 

Uma determinada leitura de A cultura brasileira vinha sendo efetuada 

pela historiografia educacional, leitura cuja característica era fazer do 
texto lido uma espécie de molde de enquadramento da investigação. 

Porque o texto de Azevedo não era lido como discurso perspectivado 
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ou pragmaticamente posicionado; produzia-se o que chamei de 
“história de preenchimento”: um tipo de produção historiográfica que, 

mesmo quando crítica às interpretações de Azevedo, não escapa do 

enquadramento imposto pela preconfiguração de seu objeto. Em 
outros termos, o produto de um tipo de investigação que, partindo 

daquele modo de ler, parte também de um objeto preconfigurado 

(CARVALHO, 2003, p. 348). 

 

Em outro trabalho, sobre a necessidade da crítica documental, em relação à 

“formalidade das práticas”, Nunes e Carvalho (1995) propõem meios de tratamento 

mais criteriosos em relação às fontes, na produção de pesquisas em história da 

educação. Há que se considerar discursos articulados em seus dispositivos e em “suas 

estratégias narrativas”, no seu modo de articular retóricas para “persuasão ou 

demonstração, em seus modos de enunciação, em seus contratos enunciativos com o 

destinatário” (NUNES e CARVALHO, 1995, p. 59). Portanto, a análise dos discursos 

propostos para a história da educação é indicada pelas autoras como forma de articular e 

desconstruir ideias, num apelo crítico às estratégias persuasivas dos enunciados. 

Ressaltam ainda “a necessidade de introduzir o questionário foucaultiano no „âmago da 

critica histórica,‟ de modo a se evitarem „reduções ideológicas ou documentais‟” 

(NUNES e CARVALHO, 1995, p. 59). É preciso um alargamento da visão do processo 

histórico, num sentido de buscar relações entre os elementos que o constituem. 

Pode-se considerar ainda, na análise deste aspecto da produção historiográfica 

brasileira, o que propõe Veiga-Neto (2007) ao falar sobre a crítica em Foucault, 

caracterizada como “crítica da crítica” ou “hipercrítica”, “que está sempre pronta a se 

voltar contra si mesma para perguntar sobre as condições de possibilidade de si mesma” 

(VEIGA-NETO, 2007, p. 24). Assim, a apreciação feita por Nunes e Carvalho se dá 

para aquele tipo de pesquisa que “se materializa em práticas de leitura e escrita pouco 

atentas às estratégias discursivas de produção de sentido” (NUNES e CARVALHO, 

1995, p. 59).  

A proposta contida na ideia da hipercrítica conduz à reflexão de que há abertura 

para flexibilizar a problematização da história educacional, de forma independente da 

rigidez, mas absoluta no rigor: “(...) seguir preceitos ou regras não implica, é claro, 

alguma adesão ao formalismo, aqui entendido tanto como „obediência rígida a preceitos, 

normas ou regras‟ quanto como „celebração da forma em detrimento do conteúdo‟” 

(VEIGA-NETO e LOPES, 2010, p. 37). Assim argumentam Veiga-Neto e Lopes (2010) 
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em favor da possibilidade do uso das propostas de Foucault, tanto como método quanto 

como teoria, sob a perspectiva de que “ocorreu uma flexibilização e uma abertura em 

seus significados [de método e teoria]”: 

 

No caso de Foucault, tudo isso é assaz e interessante. Ao longo de sua 
imensa e variada produção, observam-se claramente deslocamentos 

nos conceitos que ele usa e até mesmo nos que ele cria em suas 

descrições, análises e problematizações. Quando ele volta a usar um 
conceito, às vezes há apenas refinamentos conceituais; mas outras 

vezes, os conceitos parecem mesmo mudar bastante. Sendo assim, se 

usarmos a palavra método e teoria num sentido estrito/hard, 
chegaremos à conclusão – correta... – de que não há nem métodos 

nem teorias foucaultianas. Mas se usarmos método e teoria num 

sentido amplo/soft, chegaremos à conclusão – também correta... – de 

que há métodos e teorias foucaultianas (VEIGA-NETO e LOPES, 
2010, p. 37). 

 

Cabe aqui a ideia de usar Foucault como uma ferramenta: para cada atividade, 

reparo ou construção, um uso específico ou mais apropriado, que combinado com 

materiais diversos, vai produzir resultados não necessariamente reproduzíveis enquanto 

modelo. “O ponto de partida de Foucault jamais foi uma teoria que lhe dissesse o que é 

ou como deve ser o sujeito, como deve ser uma instituição, como deve ser uma moral e 

assim por diante” (VEIGA-NETO e LOPES, 2010, p. 42). Do mesmo modo, para este 

trabalho, a prioridade foi não adotar modelos a priori para a análise histórica, e sim 

abordar os discursos apresentados na Careta a partir de um ponto de vista atento à 

tentativa de apreender o momento histórico para a educação das mulheres. “Tudo isso 

pode parecer pouco mas, em termos epistemológicos, políticos e éticos, é muito, pois 

implica desnaturalizar e desnudar o que pensamos e fazemos, bem como criar novas 

alternativas para a ação” (VEIGA-NETO e LOPES, 2010, p. 44). 

A sugestão de rompimento com a tradição filosófica clássica, através da 

proposta seguida por Foucault, tende a situar melhor o tipo de leitura histórica realizada. 

Deleuze, filósofo contemporâneo e próximo a Foucault, ao reformular a relação entre 

teoria e prática propõe um “primado da ação”: “Não há mais representação, não há 

senão ação, ação de teoria, ação de prática nas relações de relé ou de rede” (DELEUZE 

apud GALLO, 2010, p. 57). Assim, nega-se uma realidade metafísica, em que estariam 

contidas ideias que representam o que está na realidade, aquela que propõe existir 

representações “mentais” para os elementos da realidade. O primado da ação acontece 
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na medida em que se propõe considerar a trama de acontecimentos nela mesma, em sua 

emergência, cercada por seus elementos históricos. 

Vale ressaltar, neste ponto, a respeito da concepção histórica do feminino, 

através da filosofia não-representacionista foucaultiana. Foucault nega uma 

interpretação essencialista, dual do mundo, “em que a teoria representa o real” 

(GALLO, 2010, p. 49), a partir do que se propõe não haver uma representação ou 

representações para as mulheres apresentadas na Careta. O que há é uma emergência de 

diversas figuras femininas. Não há um enquadramento universal para a(s) mulher(es), 

não se leva em conta essência(s) feminina(s), vistas as possibilidades históricas 

individuais, ainda que dentro de um mesmo grupo. Apesar desta afirmação, a 

interpretação contrária a ela parece sugerida pela Careta. Algumas generalizações são 

percebidas na revista, como sobre as sufragistas, apresentadas com um aspecto 

masculinizado, as criadas como petulantes, as jovens como aspirantes ao casamento, 

tendo sido estabelecido idade e comportamento para tal, e as mulheres burguesas no 

geral como consumidoras da moda.  

Ao longo do desenvolvimento do trabalho serão usados exemplos que mostram a 

postura da Careta, porém, fazendo uma interpretação afim de desconstruir tais ideias. 

Portanto, a perspectiva histórica foucaultiana e a dispersão dos discursos relacionados à 

educação feminina na fonte, se encarregam de justificar esta abordagem, bem como a 

opção pelo uso de mulheres, sempre no plural, por assim poder ser considerada a 

situação delas. 

E assim é possível identificar, pela Careta, as nuances educacionais diversas a 

que as mulheres estavam submetidas, e sob uma perspectiva das relações de força e 

poder, percebe-se a produção de violência contra elas, tanto quanto uma resposta delas 

pela resistência. Neste sentido, a proposta é assumir um “pensamento sem imagem”, 

sem contornos e concepções pré-estabelecidas. Partindo da representação como o que 

tenta aproximar uma imagem do seu equivalente ou semelhante, a proposta é pensar na 

diferença: 

 

A descoberta do acontecimento implica em uma arte das superfícies, 
em um pensamento que já não procede por fundamentação ou 

representação, mas que diz respeito apenas àquilo que acontece, sem 

remeter-se ao que possa estar debaixo ou por cima. É neste 
pensamento do acontecimento que Deleuze diz ser possível perceber a 
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diferença, não enquanto representação, mas em si mesma (GALLO, 
2010, p. 52, grifo do autor). 

 

Portanto, buscar a diferença pode favorecer a desmistificação da situação 

feminina em início de século XX. Tentar estabelecer uma visão mais descontínua, 

visando a diversidade sobre o movimento da educação das mulheres pela história, 

privilegia a identificação de elementos antes ignorados ou pouco explorados dentro da 

temática, no campo da história da educação. Para tanto, busca-se compreender a noção 

de educação num sentido do trânsito e da atuação social feminina, possível de ser 

notada também – ou principalmente – fora do âmbito escolarizado, estendendo-se aos 

costumes e práticas cotidianas da esfera urbana, tão mostrados na Careta. 

 

 

1.1 “AHI VAE A NOSSA CARETA” 

 

 

“Ahi vae a nossa Careta”! Com este título a revista é lançada em seu primeiro 

editorial que, tratado como “Artigo de Fundo”, apresenta o intento humorístico e 

sarcástico da revista e, também, o estilo da publicação: “...digamos logo que o nosso 

programma cifra-se unicamente em fazer caretas. Careta como toda gente sabe e se não 

sabe, devia saber, é assim uma espécie de cara pequena, conforme a abalizada opinião 

do Candido de Figueiredo
20

 e se não for, é a mesma coisa” (CARETA, 06/06/1908, p. 9). 

O título indica o uso da definição trivial da palavra, que seria a de uma cara contorcida, 

disforme; assim como enfatiza que aquela, seria sua orientação, a de fazer caretas. O 

termo pode indicar ainda tanto uma desaprovação da situação sociopolítica do 

momento, quanto uma ironia em relação a essa situação. 

Nesse mesmo texto, vale ressaltar o que se diz sobre o uso de várias caretas. 

“Ora por ahi existe muita gente de quem se diz ter duas e mais caras; não é demais, por 

consequência, que nós tenhamos uma porção de caretas, que iremos mostrando todos os 

sabbados
21

...” (CARETA, 06/06/1908, p. 9). O editorial parece isentar a revista de uma 

                                                
20 Candido de Figueiredo (1846-1925), filólogo português que escreveu dicionários da língua portuguesa. 
21 “...à razão de uma tuta e meia (tuta em latim corresponde a 200 réis, segundo o Dr. João Ribeiro)”. Essa 

é a sequência do texto no editorial. Portanto, o preço da revista era de 300 réis para a capital e 400 réis 

para os estados, e a assinatura era de 15$000 ao ano e 8$000 por um semestre. A Careta era mais 
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posição radical tanto em relação à política vigente, quanto em relação ao seu conteúdo 

geral, por vezes de posicionamento e crítica social. Como indicação desse “jogo de 

cintura”, – de evitar conflito – há que se considerar a longa duração do tempo de 

circulação da Careta, de 1908 até 1960, atravessando períodos políticos distintos. 

Neste sentido, pode-se afirmar que toda a primeira publicação sugere caretas. Já 

em sua capa, J. Carlos caricatura o rosto de Afonso Pena (figura 03), presidente em 

exercício na época. Também pelas páginas desse número, o mesmo ilustrador desenha 

mais caretas, tanto de figuras anônimas (figura 04), quanto de outros políticos (figura 

05). Há que se ressaltar que o bom humor é proposto como prioridade: “Faremos tudo 

para que às nossas, não correspondam caretas de máo humor; preferimos francamente, 

sorrisos, mesmo aqueles que mais parecem caretas” (CARETA, 06/06/1908, p. 9). 

Também um viés irônico pode ser destacado nas pretensões da revista, na medida em 

que revela a preferência do riso ao mau humor, ainda que fosse preciso esforço para tal. 

 

                                                                                                                                          
acessível – além do que tinha aspecto mais popular – se comparado a outros veículos de comunicação, 

como a revista Selecta, também de publicação semanal, com custo de 400 réis na capital e 500 réis nos 

estados, o número avulso; a assinatura por um ano era 20$000, e o semestre 11$000; O Jornal do 

Commercio, outro tipo de periódico, apresentado a nível de comparação, tinha custos bem mais elevados 

– mas circulava diariamente e atendia a uma demanda diferente das revistas –: 60$000 por 12 meses, 

48$000 9 meses, 32$000 6 meses e 17$000 por 3 meses. Como se vê, a Careta tinha um preço mais 

acessível que outros periódicos do seu tempo, principalmente se levado em conta as assinaturas semestral 

e anual. 
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Figura 03: Caricatura de Afonso Pena – 

Primeira capa da Careta 
Fonte: Careta (06/06/1908, capa) 

Ilustrador: J. Carlos 

Figura 04: Figura anônima na 
primeira edição – charge 

Fonte: Careta (06/06/1908, p.18) 

Ilustrador: J. Carlos 

Figura 05: Vários políticos na primeira edição – charge. Fonte: Careta 

(06/06/1908, p.28). Ilustrador: J. Carlos 
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Vale evidenciar ainda outro trecho do primeiro editorial, o que finaliza a 

apresentação da Careta: “Com um programma tão vasto, tão sedutor, tão (como 

diremos?) careterístico [sic], esperamos da sympathia do publico o franco acolhimento 

que lhe não merecem tantas caretas por ahi, bem conhecidas. A Careta é honesta e não é 

feia: é uma careta de lei” (CARETA, 06/06/1908, p. 9). Na afirmação sobre o programa 

da revista, o mesmo é anunciado como se propusesse uma espécie de jogo com o leitor, 

o que fica sugerido pela sedução prometida, e reforçado pelo jogo de palavras no 

emprego do neologismo “careterístico” e nas tantas aplicações de trocadilhos.  

A careta – cara contorcida, disforme – já sugere mesmo uma brincadeira, uma 

forma específica de interação na comunicação. Ainda mais no caso de a revista negar-se 

uma careta feia, pedindo ao público somente lhe ser simpático e acolhedor. A distinção 

de ser honesta pode ser destacada como um ponto de credibilidade, uma ironia à ordem 

sociopolítica, por vezes corrupta
22

 e hipócrita. Dessa forma, a Careta se apresenta com 

o propósito de dizer verdades. 

Ainda sobre a “vastidão” do programa da revista afirmado no primeiro editorial, 

é importante tratar, mesmo que rapidamente, sobre a indicação do título desta 

dissertação. A dispersão discursiva em relação à educação feminina, analisada na 

revista, foi escolhida justamente por se tratar de uma condição da fonte. A forma 

“careterística” indica que proposições poderão ser camufladas em configurações 

próprias do editorial da revista. A flexibilidade do conteúdo – mostrar uma careta a cada 

sábado – revela que as ideias estariam em construção, e ao fomentar opiniões 

ironicamente, a Careta implica numa leitura aberta à irreverência e pluralidade de 

opiniões. Assim, os discursos para as mulheres e sua instrução eram propostos na 

dispersão de saberes, de críticas sociais e morais na defesa de seus direitos e deveres, de 

imagens delas e para elas, de configuração do seu espaço social. 

                                                
22 O editorial da Careta 356, de 17 de abril de 1915, intitulado “A ficção da soberania popular”, fala sobre 

as eleições, o eleitorado e as fraudes “...ora estes homens que se dizem representantes do povo trazem as 

actas do pleito que lhes dão um ou dous mil votos em uma população de mais de um milhão? Um ou dous 

milésimos da vontade popular... mas há melhor. É que apesar de trazerem um bocadinho de votos, a 

maioria deles são falsos. Os jornais citam nomes de cidadãos mortos, enterrados, que já receberam missas 

de sétimo e do trigésimo dia, ou mesmo que já se mudaram há annos para o outro mundo, e cujos nomes 

figuram nos livros eleitoraes do Districto como tendo votado... é que o mandato popular foi convertido 

em emprego publico, e o mais rendoso e commodo dos empregos” (CARETA, 17/04/1915, p. 7). 
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Ao ser considerada neste trabalho como fonte primária, a Careta se mostra como 

rico meio de informações sobre variados acontecimentos, dos quais mais interessam 

aqui os de cunho social e educativo. Apesar de a política ser o assunto de maior 

destaque, ocupando praticamente todas as capas e editoriais, além de grande parte do 

seu conteúdo, a revista é denominada como sendo de variedades, pois traz em suas 

páginas conteúdos diversos, dentre os quais os referentes ao cotidiano. Muitos são os 

textos, em forma de narrativa ou diálogo, sobre a vida urbana, principalmente a do 

cotidiano das metrópoles, em variadas situações como a do ambiente doméstico, a das 

relações no contexto familiar, a do tratamento das crianças. Há também muita exposição 

dos ambientes externos, desde simples instantâneos de pessoas nas ruas, de conversas 

informais, impasses e debates sobre relacionamentos, pretensões amorosas ou de 

carreira profissional. Para se ter uma noção da atenção dada à rua e seu movimento, 

leia-se a seguinte nota:  

 

HONTEM E HOJE 

Como todo o Rio de Janeiro sabe, o seu centro social foi deslocado 

da rua do Ouvidor para a Avenida, e nesta, ele fica exatamente no 

ponto dos bondes da Jardim Botânico. La se reúne o que há de mais 

curioso na cidade. São damas elegantes, os moços bonitos, os 
namoradores, os amantes, os badauds

23
, os camelots e os sem 

esperança (CARETA, 26/06/1915, p. 31, grifo meu, figura 06). 

 

 

                                                
23 Palavra francesa que designa os desocupados. 
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Figura 06: Instantâneo; “A espera do Bond” – fotografia. Fonte: Careta (18/04/1914, p. 16). 
Fotógrafo: sem crédito. 

 

Isso sem mencionar as várias charges e fotografias relativas às ruas, o que se 

poderá notar ao longo deste trabalho. A esse respeito, vale ressaltar o estilo marcante da 

Careta que é o apelo ao traço nas caricaturas e charges, assim como o uso bastante 

recorrente à fotografia. Elas garantem a denominação à Careta como revista ilustrada, 

apresentada assim no trabalho de Mauad (2005) que analisa a fotografia em revistas 

ilustradas cariocas – dentre elas a Careta – na primeira metade do século XX. 

Com isso, na análise da revista, não há como escapar a dar uma atenção especial 

às imagens nela estampadas, que vão desde figuras dos presidentes, dos homens 

públicos, e até mesmo ilustrações e fotos postas nas publicidades, que, a princípio, 

desvinculadas desse domínio político, trazem aspectos importantes do ponto de vista 

aqui privilegiado, qual seja o da educação. Assim, neste trabalho também é proposta 

uma análise da Careta no que diz respeito às imagens, pois elas 

 

Retratam a história visual de uma sociedade, documentam situações, 

estilos de vida, gestos, atores sociais e rituais, e aprofundam a 

compreensão da cultura material, sua iconografia e suas 

transformações ao longo do tempo. Mais ainda, a análise de registros 
fotográficos tem permitido a reconstituição da história cultural de 

alguns grupos sociais, bem como um melhor entendimento dos 

processos de mudança social, do impacto do colonialismo e da 
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dinâmica das relações interétnicas (BITTENCOURT, 2004, p. 199-
200). 

 

Dessa forma, a importância conferida aos registros fotográficos, apresentados 

pela Careta, não poderia ser diferente, não apenas devido à sua abundante circulação, 

mas pelo aspecto de enunciado que ela adquire nesta análise, pela exposição dos 

elementos sociais do momento histórico aqui abordado. Atenta-se para o cuidado de 

percebê-las a partir do contexto do qual elas são recortadas, não as considerando como 

uma verdade absoluta, mas antes como indícios propostos pela Careta. Considera-se 

que o olhar de quem fotografa está direcionado para o cotidiano, com intuito de captar 

um efeito estético ou de notícia, podendo gerar assim uma visão parcial da realidade.  

Vale ressaltar ainda que o interesse pela fotografia não é proposto aqui como 

uma busca por ícones ou analogias, no nível da representação, entre as imagens 

apresentadas e algum sentido atribuído a elas. Busca-se antes uma compreensão das 

possíveis relações dos elementos das fotografias analisadas a partir da revista, no nível 

do conteúdo temporal histórico, com a manifestação do sentido (CARDOSO e 

MAUAD, 1997), do contexto de emergência, da realidade contida na cena e objetos 

registrados. 

Em relação às charges, também de presença marcante na revista
24

, a orientação 

parte do mesmo princípio de abordagem teórico metodológico, destacando-se uma 

leitura própria ao tipo de enunciado que ela caracteriza. As críticas, social e política, são 

facilmente percebidas nos traços e temas de J. Carlos, que compartilha – como sendo 

destacadamente elemento importante na publicação, devido à informação visual que 

fornece – o panorama humorístico e sarcástico da revista, posto que estava liberada do 

registro restrito à realidade como ela se concretizava; o humor e sátira permitiam uma 

interpretação rebuscada dos problemas sociais e políticos.  

A leitura contextualizada e crítica se fazem imperativos, ainda que o tipo de 

proposição em questão dirigisse sempre uma apreciação em algum sentido. Neste ponto 

cabe destacar o estudo de Isabel Lustosa (2006). A autora aponta que, dos sujeitos 

ilustrados através das charges para a imprensa do período, dentre aqueles que faziam 

parte do povo brasileiro, não se destaca a presença do negro, quando “significativa 

                                                
24 Consideram-se assim as charges em relação à Careta basicamente por todas as suas capas apresentarem 

ilustrações caricaturais, além de presença certa nas páginas internas da revista, em todas as edições.  
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parcela do contingente populacional urbano na Primeira República era formada de 

negros e mulatos” (LUSTOSA, 2006, p. 304). A autora discorre ainda a respeito da 

caricatura no Brasil em seu início, a partir de meados do século XIX, integrando no 

início do XX os traços de J. Carlos, que se consolida como caricaturista principal da 

Careta.  

De um modo geral, neste trabalho é preciso folhear detidamente cada página da 

revista e ler atentamente seus enunciados – textos e imagens, – para conseguir apurar 

pistas que interessam à busca. Este é um cuidado voltado para a percepção do universo 

do diminuto, para a percepção das “micro-transformações constitutivas de uma história, 

seja dos objetos culturais postos em circulação – como o livro, o jornal ou o museu, – 

seja das práticas culturais que os produzem ou que deles se apropriam” (NUNES e 

CARVALHO, 1995, p. 44). 

 

 

1.2 A APRESENTAÇÃO DAS MULHERES NAS PÁGINAS DA CARETA 

 

 

Como a proposta é de utilizar a Careta como fonte para pesquisa histórica, é 

preciso superar a discussão a respeito da credibilidade da imprensa para tal fim, pois se 

trata de uma documentação como outra qualquer: “Nestas últimas décadas perdemos 

definitivamente a inocência e incorporamos a perspectiva de que todo documento, e não 

só a imprensa, é também monumento, remetendo ao campo de subjetividade e da 

intencionalidade com o qual devemos lidar” (CRUZ e PEIXOTO, 2007, p. 254). 

Neste sentido, Cruz e Peixoto (2007) propõem um “roteiro de análise da 

imprensa periódica”, em um estudo que orienta sobre utilização de uma publicação da 

imprensa como fonte historiográfica. De forma a estabelecer uma análise pontual sobre 

o conteúdo da Careta, – principalmente em relação ao objeto da pesquisa, a educação 

das mulheres – toma-se aqui o que as autoras destacam como a “configuração histórica 

assumida pela imprensa em diferentes conjunturas e com articulações históricas 

diversas, desde o século XIX, agindo como força ativa na constituição dos processos de 

hegemonia social” (CRUZ e PEIXOTO, 2007, p. 259). 
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Assim, percebe-se na Careta a abordagem do tema educação das mulheres 

principalmente por meio de matérias sobre escolas normais, formação das normalistas e 

atuação delas na instrução pública. Parece que a atuação docente se apresenta como um 

projeto naturalizado para as mulheres. Assim, no texto sobre a fotografia intitulada 

“Instrução Pública”, do dia 26 de junho de 1915 (p. 22, figura 07), lê-se sobre uma 

homenagem feita à professora D. Anna América da Rocha e Souza, que tanto pode ser 

tomada como um incentivo à atuação docente feminina na sociedade, quanto uma 

referência à crescente institucionalização escolar nas primeiras décadas da República 

brasileira. Na foto, há várias crianças e a legenda revela ser uma “manifestação das 

discípulas à professora D. Anna America da Rocha e Souza” (CARETA, 26/06/1915, p. 

22). A valorização das mulheres no exercício da profissão docente era muito destacada, 

o que, segundo análise de Chamon (2005, p. 68), era considerado “uma extensão de suas 

habilidades „naturais‟: cuidado, disciplina, paciência, afeto, ordem, etc”.  

A legenda informa também sobre a reabertura de uma escola municipal em novo 

local
25

, transferida da Rua Evaristo da Veiga para a Praça dos Governadores
26

. 

 

                                                
25 A Careta não informa o nome da escola, o que, numa busca pela localização dada, também não foi 

possível identificar. 
26 Período de ampliação do número das escolas públicas, a nova localização provavelmente indica essa 

visibilidade inaugurada sobre a instrução pública, o que veio a se estabelecer ao longo do século XX. 

Pode-se considerar que foi atingida uma naturalização cada vez maior da escolarização como processo 

básico da formação das crianças, em situações urbanas principalmente. 
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Figura 07: Instrucção Pública. Fonte: Careta (22/06/1915, p. 22). Fotografia: Sem crédito. 

 

Ainda nesse sentido, foram divulgados aspectos da Escola Normal do Rio de 

Janeiro, tal como em fotos: “Pequenos grupos da numerosa turma de moças que 

concorreu as matriculas deste anno” (CARETA, 03/03/1917, p. 12, figura 08). Em outra 

edição, de 05 de junho de 1915, várias delas pousam para a foto: “As normalistas 

sahindo da igreja depois da missa em ação de graças por terem terminado o curso” 

(CARETA, 05/06/1915, p. 22, figura 09).  

É importante destacar que, aparentemente, os homens não frequentavam essa 

escola
27

 de formação de professores primários, ou se frequentavam era um público 

irrisório, pois não há menção a eles, que também não aparecem nas fotografias 

divulgadas da escola normal, nem mesmo indícios para supor que eles faziam parte do 

contingente de normalistas. 

 

                                                
27 Essa é a noção dada pela Careta, que ao mencionar as normalistas, sempre o faz com uma sugestiva 

distinção daquela atividade como se fosse exclusivamente para o sexo feminino. 
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Figura 08: “Escola Normal” (Concurso de entrada). Fonte: Careta (03/03/1917, p. 12). 
Fotografia: Sem crédito. 

 

 

Figura 09: As novas professoras (Missa em Ação de Graças). Fonte: Careta (05/06/1915, p. 22). 

Fotografia: Sem crédito. 
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De modo similar e ampliado, a “articulação, divulgação e disseminação de 

projetos, ideias, valores, comportamentos” (CRUZ e PEIXOTO, 2007), são uma 

constante nos números da Careta. O cunho burguês da publicação fazia circular em suas 

páginas, ambientes e comportamentos próprios dessa “classe”. Como a reunião, 

aparentemente íntima, em que é destacada a figura de Dr. Washington Luiz, juntamente 

com sua família e outras senhoras (CARETA, 21/02/1914, p. 33, figura 10). O local da 

foto divulgada não é explicitado, mas por mencionar especificamente um nome, pode-se 

supor ser uma residência. Ainda que se trate de algum outro espaço, – um salão social 

ou um clube – vale ressaltar detalhes da imagem. Pelo número de pessoas e pelo aspecto 

geral, o ambiente demonstra ser amplo, e no qual se percebe certo refinamento pela 

decoração que aparece, como tapetes, cortinas, quadros e espelhos emoldurados, 

paredes revestidas, castiçais. Além disso, pelas roupas usadas, que dão impressão de um 

ambiente típico burguês. 

 

 

Figura 10: Dr. Washington Luiz e família. Fonte: Careta (21/02/1914, p. 33). Fotografia: Sem 
crédito. 

 



45 

 

Nessa esfera burguesa, o casamento é abordado com frequência como algo 

fixado socialmente, com determinações específicas para as mulheres, que naquela 

circunstância, diziam delas precisarem sempre de um homem provedor ao lado
28

. 

 

Considerando que o destino fatal da mulher é o casamento, muito 

embora os argumentos em contrário de algumas ardentes 

suffragistas, que forçosamente são feias, e bem feias, benza-as Deus 

e dellas nos livre, sessenta senhoritas de Chicago organisaram um 
Club das Solteiras, com o fito de obterem maridos que lhes offereçam 

garantias de felicidade conjugal (...) (CARETA, 08/08/1914, p. 17, 

grifo meu). 

 

A idade das mulheres era sempre observada em relação ao casamento, pois havia 

um limite para contraí-lo, que se ultrapassado, conferia como que uma atribuição de não 

escolhida
29

, ou em linguajar corriqueiro, de quem “tinha urucubaca”. Assim é 

encontrado na história “Um casamenteiro”, em que o cunhado tentava arranjar um 

pretendente para a irmã de sua esposa, a qual “havia mais de seis amnos contava vinte e 

seis primaveras e não achava casamento”. Mencionadas várias tentativas fracassadas do 

cunhado, ele tenta ainda formar um casal através do apadrinhamento de seu filho caçula, 

convidando a moça e um amigo solteiro. No dia do batizado, logo no brinde, o padrinho 

sentindo-se acolhido entre amigos, aproveitou para lhes fazer um anúncio: “Tenho, pois, 

o prazer de comunicar-lhes que pedi hontem em casamento a filha mais velha do 

commendador Rufino”. O texto termina com a conclusão de que “a cunhada tinha 

urucubaca” (CARETA, 14/11/1914, p. 30). 

A respeito do comentário sobre as sufragistas no texto citado anteriormente, 

extraído da Careta de 08 de agosto de 1914, ele apresenta uma suposta relação delas 

com o casamento – a de discordar que o futuro fatal das mulheres era o de se casar. 

Com isso, percebe-se a manifestação de uma postura contrária às sufragistas, quando 

comentado sobre elas com a mordacidade de escrita típica da Careta. Assim, percebe-se 

que há formas de enquadramento das mulheres pela revista conforme uma distinção por 

                                                
28 Levando em conta a pouca saída das mulheres burguesas para o trabalho fora de casa, e o tratamento 

pejorativo em relação àquelas que trabalhavam, o trabalho feminino, pela perspectiva burguesa, parecia 

caracterizado mesmo como um desamparo financeiro, que logo remete à falta de um homem provedor. 
29 A ligação entre idade e casamento apresenta uma relação com o discurso médico no sentido da idade 

ideal para a procriação. A idade fértil feminina inicia-se na puberdade (por volta dos 12 anos), e a 

qualidade dos óvulos produzidos pelo aparelho reprodutor de uma mulher está associada diretamente à 

idade da mesma: quanto mais nova, melhores serão seus óvulos. 
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“grupo discursivo”
30

, e as mulheres sufragistas, que conforme requerem o voto, ainda 

restrito aos homens no Brasil naquele período
31

, são relacionadas a uma espécie de 

movimento por sua masculinização.  

Assim se dava, na medida em que supostamente elas almejavam um direito 

naturalizado como exclusivo para o masculino, o de um pertencimento ao âmbito das 

decisões políticas, da governamentabilidade. As mulheres estariam para o lar, para as 

crianças, para a caridade com o próximo, e para os cuidados com o homem, na figura do 

marido. Talvez neste ponto se acentuasse o discurso vigente na Careta de reprovação às 

sufragistas, numa definição de relação entre gêneros posta a priori, em que o exercício 

político pelas mulheres não se encaixava. Afirmar o contrário, como as sufragistas o 

faziam, parecia equivaler a desafiar a lei estabelecida. Se desejavam a equivalência 

política aos homens, era porque queriam ser iguais a eles; essa parecia uma postura da 

Careta. E quanto a isso, ela reforça, afirmando serem feias as sufragistas, ou seja, são 

mulheres que não se ocupam do que mulheres deveriam se ocupar, da beleza em todos 

os seus aspectos. Sendo assim, perdiam o seu principal atrativo sobre os homens, e 

ainda negavam a restrição feita a elas, sobre o âmbito no discurso que lhes cabia, que 

era de um modo geral estar limitado ao lar. 

Outro enunciado que vale destacar está relacionado às charges de J. Carlos, em 

que aparecem mulheres sufragistas. No modo como ele as desenha, principalmente pela 

expressão facial, é possível identificar uma semelhança com os homens desenhados pelo 

mesmo caricaturista, o que reforça a visão de que aquelas mulheres estariam em 

descompasso com sua “verdadeira identidade”. Outro aspecto que enfatiza essa relação 

é o modo como elas aparecem vestidas na ilustração de capa da Careta do dia 18 de 

julho de 1914 (figura 11). Trajes pouco femininos, sem detalhes ou suavidade, com 

linhas em xadrez, o que não é observado para as roupas das mulheres que aparecem nas 

fotografias veiculadas na revista, provavelmente não convencional na moda do período. 

                                                
30 Uma referência foucaultiana sobre a relação entre produção de discurso e autoria está em A Ordem do 
Discurso, em que Foucault (2010a, p. 26) fala sobre “o autor, não entendido como o indivíduo falante que 

pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade 

e origem de suas significações, como foco de sua coerência”. As sufragistas estariam portanto, no ponto 

de convergência dos discursos pela participação feminina efetiva na esfera política. 
31 Ainda dentro da especificação para homens votantes, outros critérios eram impostos, de modo que 

segundo dado apresentado por Enders (2002) sobre a população participante nas eleições presidenciais em 

1910, contou-se com 2,7% da população do Rio de Janeiro, no período. Pode-se perceber por esse baixo 

percentual de eleitores, a questão da participação popular na política, nas primeiras décadas de República 

Brasileira.  
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Além disso, a expressão facial carrancuda, com a sombra do nariz que faz lembrar 

bigode, parece reforçar esse visual masculinizado.  

Com isto, todo vestígio de feminilidade, aparentemente convencionado para o 

período, é retirado das mulheres sufragistas ilustradas. Sobre elas estarem perseguindo o 

Cupido – “o approximador dos sexos” – na capa mencionada da Careta, mais uma 

generalização é proposta, pois, se o faziam é porque havia algum problema com ele, 

neste caso, a pouca probabilidade de um casamento. Sobre este aspecto, a Careta parece 

dizer que mulheres feias tornaram-se sufragistas, já que não alcançariam o casamento 

pela questão estética, restando a elas a competição com o masculino, já que não 

conseguiram a união. Percebe-se aí um jogo de forças entre masculino e feminino no 

discurso sobre a participação política das mulheres. 

 

 

Figura 11: O maior inimigo – Cupido, o aproximador dos sexos, perseguido pelas suffragistas. 

Fonte: Careta (18/07/1914, capa). Ilustrador: J. Carlos. 
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Ainda para retomar a questão do padrão de beleza e moda estabelecidos para o 

universo feminino, pode ser destacada na Careta, enquanto característica atribuída à 

imprensa, a produção de referências homogêneas e cristalizadas para a memória social. 

“A moda durante a guerra” (12/06/15, p. 14, figura 12), constantemente mencionada 

para este aspecto, faz pensar na tentativa de “alinhamento da experiência vivida 

globalmente num mesmo tempo histórico na sua atividade de produção de informação 

de atualidade” (CRUZ e PEIXOTO, 2007, p. 259). Nas fotos dos eventos sociais, no 

“Jockey Club” (figura 13) ou nos salões (figura 14), observa-se um ar pomposo de uma 

sociedade que almejava a finesse europeia, fazendo dela seu principal modelo de 

civilização.  

 

 

 

Figura 13: “Jockey-Club”. Fonte: Careta 

(11/04/1914, p.16). Fotógrafo: Sem crédito. 

Figura 12: “A moda durante 
a guerra”. Fonte: Careta 

(12/06/1915, p. 14). 

Fotógrafo: Sem crédito. 

Figura 14: “Club de São Christóvão – A última festa 
dançante”. Fonte: Careta (24/11/1917, p.17). 

Fotógrafo: Sem crédito 
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Outra apresentação da figura feminina pela Careta – relacionada também à 

questão estética, mas acrescida dos critérios de saúde – se dá em relação ao imperativo 

da robustez para o gênero. Neste sentido, o discurso médico aparece como norteador das 

práticas em prol da saúde, em que a “instituição imprensa” fazia circular a “instituição 

medicina”
 32

, o conhecimento médico, como “efeito de verdade”. Sobre isso, Foucault 

(2010a) afirma fazer parte de uma historicidade diretamente relacionada à imanência, na 

emergência e apresentação do conhecimento, que será incorporado no discurso na 

medida em que “encontrar-se no verdadeiro” (FOUCAULT, 2010a, p. 34).  

Na relação entre mulher e higienismo, percebe-se um movimento que visava 

basicamente a preparação – quando não a intervenção visando o socorro – para a saúde 

física e moral e a higiene de todos os indivíduos, para o convívio em uma sociedade 

civilizada. Nisto as mulheres pareciam ter papel primordial, tendo em vista sua relação 

com a infância de dar vida, alimento e educação. Para tanto, cabia ajustá-las a essa 

função, estabelecendo um padrão de saúde e de beleza femininas. 

A robustez é mencionada com frequência, não só às mulheres, mas 

principalmente para elas. Na propaganda de medicamento Ribott vê-se a promessa de 

“Belezza para as damas, e robustez para os homens”. Na disposição da propaganda está 

uma mulher robusta apontando para um casal: “Se aquelle par de rachiticos soubesse o 

segredo!!!” (CARETA, 06/10/1917, p. 3, figura 15).  Na edição 443 da Careta, sobre “O 

que devem fazer os magros para aumentar as suas carnes” encontra-se “O conselho 

d‟um médico para homens e mulheres magros e rachíticos”, que trata dos benefícios de 

outro medicamento, o Sargol (CARETA, 16/12/1916, p. 5). E assim, em vários outros 

momentos da Careta, percebe-se um forte apelo à “fala” do médico, que coloca em 

circulação seu “discurso de verdade” para atestar curas e garantir o poder sobre o bem-

estar físico. 

                                                
32 Foucault, ao propor desconstruir o processo pelo qual se estabelecem os conhecimentos, analisa as 
relações existentes entre saberes, instituições, dispositivos diversos, suas proposições e poder. Sobre a 

“disciplina medicina”, ele considera o processo histórico no qual ela se estabeleceu a partir do século 

XIX: “Sem pertencer a uma disciplina, uma proposição deve utilizar instrumentos conceituais ou técnicas 

de um tipo bem definido; a partir do século XIX, uma proposição não era mais médica, ela caía „fora da 

medicina‟ e adquiria valor de fantasma individual ou de crendice popular se pusesse em jogo noções a 

uma só vez metafóricas, qualitativas e substanciais (como as de engasgo, de líquidos esquentados ou de 

sólidos ressecados); ela podia e devia recorrer, em contrapartida, a noções tão igualmente metafóricas, 

mas construídas sobre outro modelo, funcional e fisiológico (era a irritação, a inflamação ou a 

degenerescência dos tecidos)” (FOUCAULT, 2010a, p. 32). 
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Fazer saudáveis as mulheres progenitoras resultaria em boa prole! Muito 

recorrentes são as ofertas de produtos para a saúde delas, como o “Preparado de 

Joaquim Lagunilla – farmacêutico”, que “Aprovado pela Diretoria Geral de Saúde 

Publica do Brasil”, afirmava curar “radicalmente todas as moléstias do ÚTERO, como 

HEMORRAGIAS, FLORES BRANCAS, FLUXO CERVICAL e outras moléstias 

congêneres, acalma dores e cólicas da MATRIZ e regulariza a menstruação” (CARETA, 

16/01/1915, p. 4, grifos na fonte). A “Emulsão de Scott” era aconselhada para a 

gravidez por ser “de grande importância que as mães sejam bons exemplos de robustez. 

Em todos os períodos da maternidade deve tomar-se a Emulsão de Scott” (CARETA, 

17/04/1915, p. 40). Para o parto, anunciavam as “Gotas Salvadoras das Parturientes do 

Dr. Van der Laan”,  “(...) inúmeros atestados provam exuberantemente a sua eficácia e 

muitos médicos o aconselham” (CARETA, 12/05/1917, p. 31, figura 16).  

 

 

 

 

Figura 15: Ribott “Belezza para as damas, robustez para os homens – 

propaganda. Fonte: Careta (17/04/1915, p.17). 
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E quanto ao exercício da maternidade, dentre as diversas recomendações 

médicas, orientava-se para a saúde das crianças: “Não faças experiências com a vida de 

vossos filhos. Dai-lhes leite maltado Horlick” (CARETA, 09/02/1918, p. 37, figura 17). 

Na composição da propaganda foram colocadas várias imagens de crianças robustas. 

Aliás, nesse período eram realizados concursos de robustez infantil, tendo sido 

anunciado na Careta a realização do “Concurso de robustez das creanças” no Patronato 

dos Menores, que “effectuado com a mais brilhante solemnidade, compareceram o Sr. 

Prefeito do Districto Federal, varias autoridades, diversas famílias e cavalheiros” 

(CARETA, 06/10/1917, p. 12). Pode-se tomar as participações citadas para o evento, 

assim como a página de matéria e fotos dispensada a ele na Careta (figura 18) como 

uma forma de evidenciar sua importância. Vale ressaltar também o aspecto das crianças 

premiadas, que eram, de fato, bastante “robustas”, o que fica indicado pelas dobras em 

seus membros, tronco e pescoço. 

 

Figura 16: “Gotas salvadoras das parturientes do Dr. Vaz der Laan” – 

propaganda. Fonte: Careta (12/05/1917, p.31). 
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Figura 17: “Leite maltado Horlick” – propaganda. Fonte: Careta (09/02/1918, p.17). 
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Figura 18: “Concurso de robustez das creanças”– matéria. Fonte: Careta (06/10/1917, p. 12). 

Fotografias: sem crédito. 

 

Outro aspecto importante a ressaltar é o que diz respeito à veiculação de 

produtos comerciais nas páginas da Careta, à qual pode ser atribuído o papel de 

“formação do consumidor, funcionando como vitrine do mundo das mercadorias e 

produção das marcas” (CRUZ e PEIXOTO, 2007, p. 259). A cada edição da Careta são 

visualizadas inúmeras publicidades, divulgando moda, produtos para atender a lojistas, 
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cosméticos, produtos para higiene, tratamentos estéticos, remédios para a cura de 

inúmeros males, jogos de loteria, dentre outros.  

Para a primeira edição da Careta, que contou com 40 páginas, incluídas capas e 

contracapas, foi possível contabilizar a divulgação de 16 produtos diferentes em 

publicidades de tamanhos variados, – que ocupam desde 1/10 de parte de uma página 

até uma página inteira – as quais, num cálculo por espaço ocupado pelas publicidades 

nas páginas deste primeiro número, somam-se um total de 13 páginas inteiras, que 

corresponde a 32,5% da publicação. Realizado o mesmo esquema de contagem na 

edição de número 293, de 10 de janeiro de 1914, verifica-se que a média foi mantida: 52 

páginas no total da publicação, 31 produtos diferentes em divulgação, 16 páginas 

ocupadas por publicidades, o que equivale a 30% da edição. O que se vê são números 

relativamente significativos, já que o “programa careterístico” da revista era o de fazer 

circular seu conteúdo de variedades. Torna-se relevante apontar o destaque e a 

importância dos reclames
33

 em relação ao conteúdo geral veiculado, notícias, fotos, 

charges. 

Ainda outro aspecto presente na Careta, sobre o universo feminino, está 

relacionado à filantropia, o qual parece estabelecer mais uma conduta naturalizada para 

as mulheres. Sobre isso podemos citar o diálogo que se segue à charge “A festa de 

caridade” (figura 19): “- O fim, minha senhora, é literário. Termina com uma 

conferencia sobre “A miséria”. – Não é isso. Eu pergunto a que fim se destina o produto 

adquirido. – Ah... Sobre isto não resolvemos ainda nada” (CARETA, 24/04/1915, p. 31). 

O texto sugere como uma tendência feminina a de se preocupar com o outro, 

principalmente quando se trata do menos favorecido. Enquanto o homem do diálogo 

pensa na organização do evento e sua apresentação, a mulher quer saber sobre os que 

seriam contemplados com o produto da “festa de caridade”. Trata-se da suposta 

sensibilidade da mulher ao social, no sentido de ampliar suas funções domésticas – de 

cuidar do lar nos aspectos nutritivo, afetivo e educador – para o atendimento das 

camadas sociais carentes.  

E ainda a respeito do diálogo, a Careta parece propagar no discurso a 

manutenção das mulheres em seu lugar “natural”: percebe-se que, apesar da 

preocupação da personagem da charge nas questões filantrópicas, a voz que delibera 

                                                
33 Essa observação não ignora o valor da propaganda como meio de sustentação econômica e lucro pela 

edição dos periódicos. 
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sobre as ações continua sendo a masculina, fazendo a moça parecer mera expectadora 

na “administração patriarcal”. Ou ainda, na hipótese de uma atuação efetiva das 

mulheres na prática filantrópica, pode-se pensar em mais um apelo aos ideais 

civilizatórios, na tentativa de dissimular a face da miséria por meio da prática 

naturalizada como própria do feminino, de ajuda ao necessitado. 

 

 

Figura 19: Charge A festa de Caridade. Fonte: Careta (24/04/1915, p. 31). 

Ilustrador: J. Carlos. 

 

Pela sua recorrência no apelo aos eventos de caridade, evidenciados e veiculados 

pela Careta, pode-se pensar mesmo numa configuração própria do período para o ato 

caritativo, apresentando-o como uma forma de tentar sanar aquilo que a estrutura 

política governamental não oferecia à população em geral; isto é, as condições 

estruturadas para uma boa organização social, mais precisamente no meio urbano.  

O que se percebe nas informações dadas na Careta sobre as mulheres na 

filantropia são de cunhos diversos, ora declarando benfeitorias por “damas” da 

sociedade, ora desmascarando a situação. No caso da matéria “A caridade”, divulgada 

no dia 08 de maio de 1915, numa foto (figura 20) se vêem muitas pessoas dispostas 
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numa escadaria, – cem pobres beneficiados é número dado no texto e possíveis de 

contabilizar na imagem – em que à frente estão crianças descalças, e se nota a presença 

e muitos negros. A ação caritativa, que teve a direção da Sra. Regina San-Juan, teve 

vínculo com a Igreja Católica, o que é afirmado no texto. O ato é ressaltado como uma 

“dádiva”, e o texto afirma ter ocorrido após a missa na Igreja São João Batista, na 

mesma ocasião da comemoração do descobrimento do Brasil. Na descrição do 

acontecimento, percebe-se uma ênfase à “generosidade das ilustres senhoras”, também 

chamadas “nobres damas”. 

 

 

Figura 20: Foto da matéria A Caridade. Fonte: Careta (08/05/1915). Fotógrafo: sem créditos. 

 

Aparentemente como contraponto ou crítica à ideia das mulheres como 

“articuladoras” do movimento filantrópico, apresenta-se outra charge da Careta, 

nomeada “O chá de caridade” (CARETA, 11/07/1914, p. 11, figura 21). Neste caso, 

como em tantos outros que implicam a figura feminina na Careta, o que se percebe é o 

apelo estético em torno da figura feminina, relegando sua participação, ao menos na 

situação proposta na charge, ao atendimento ao masculino, neste caso como presença 



57 

 

que enfeitava as festas de caridade. Ao declarar-se “grato aos pobres”, pela ocasião da 

festa de caridade proporcionar o contato com as mulheres que circulavam nela, revela-

se uma espécie de estratégia de socialização entre pares sob a condição do exercício da 

caridade; aparentemente, era um evento para se mostrar e, por quê não, candidatar-se ao 

casamento. 

 

 

Figura 21: “O chá de caridade” – charge. Fonte: Careta 
(11/07/1914, p. 11). Ilustrador: J. Carlos. 

 

Por vezes, na Careta estão divulgados eventos filantrópicos que contavam com 

serviços femininos na sua organização ou estruturação para se efetivarem. Como 

exemplo, destaca-se a “Festa pro-flagellados organisada pelas normalistas na Quinta da 

Bôa Vista” (CARETA, 04/12/1915, p. 22), da qual a Careta divulgou fotos das 

“Vendedoras de flores” (figura 22). Supõe-se que as moças se fantasiavam, como se vê 

nas fotografias, a propósito de atrativo, para dar mais graça ao evento pela sua 
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apresentação e por que não chamar a atenção de futuros maridos, já que deviam circular 

pelos participantes, e provavelmente vendiam flores para reverter o dinheiro em prol 

daqueles a quem se propunha a ajudar. 

 

 

Figura 22: “Vendedoras de flores” (normalistas na Quinta da Boa Vista). Fonte: Careta 
(04/12/1915, p. 22). Fotógrafo: sem crédito. 

 

Outro cenário que evidencia a presença feminina com recorrência é o das 

manifestações artísticas. Para tanto, observa-se o concerto da Senhorita Angela Vargas 

(CARETA, 03/07/1915, p. 30), mostrado em duas fotografias: uma da artista ladeada 

pelos que haviam com ela tomado parte no concerto, e outra da plateia repleta de 

espectadores. Em outra aparição feminina relacionada ao mundo artístico, na edição de 

14 de agosto de 1915, está estampada a foto de uma “Troupe infantil” (figura 23), e para 

afastar qualquer suspeita sobre sua origem se acresce na legenda “Constituída por 

mocinhas das melhores famílias
34

 da cidade” (CARETA, 14/08/1915, p. 23). Também 

outra passagem aponta certo louvor aos dotes artísticos femininos, quando na edição de 

                                                
34 Há de se levar em conta sobre a repercussão pejorativa da conduta moral das artistas, muitas vezes 

ressaltadas na Careta, pois as atrizes eram mal vistas. Na Careta do dia 25 de abril de 1914 (p. 29) é 

relatada uma anedota de um outro período que se diz de anos anteriores, quando um inglês impressionou-

se com a beleza, o talento e  o bom comportamento de uma atriz francesa. Fez-lhe proposta: 

“Mademoiselle. Dizem que a senhora é muito honesta e que tomou a resolução de o ser sempre. Exorto-a 

a não mudar. A escriptura que lhe remoto assegura-lhe cincoenta guinéos por mez, emquanto lhe durar 

essa fantasia. Se por acaso ella vier a passar-lhe, elevarei a mensalidade a cem guinéos, e peço-lhe a 

preferencia”(sic). De tal modo, a história confere às atrizes a tendência a um comportamento sexual 

libertino.  
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29 de maio de 1915 numa charge (p.29), a mãe apresenta a filha criança à visita, e 

afirma ter ela grande habilidade para a música. 

 

 

Figura 23. “O Theatro em Lavras; Troupe infantil”. Fonte: Careta (14/08/1915, p.23). 

Fotógrafo: sem crédito. 

 

Como visto, no que diz respeito à divulgação da atuação artística feminina, isso 

se efetiva na Careta, cabidas as devidas restrições morais à atuação delas. A ocupação 

do espaço público pelas mulheres por meio da arte é um dado importante para este 

momento de problematização dos dados fornecidos pela fonte, visto que entre 

controvérsias, parecia desafiar as propostas para o âmbito feminino, que ainda assim 

conseguia sua repercussão, ao menos do ponto em que a Careta fazia essa divulgação.  

Na medida em que as mulheres atingiram e se fixaram nessa esfera ligada à arte, 

isso parece ter lhes possibilitado caminhos para realizar interpretações da realidade, da 

forma como sua percepção se dava em elaborações e manifestações próprias de seus 

aspectos sensíveis, de relações com mundo e seus elementos. 

Outra apresentação feminina na Careta que não pode deixar de ser mencionada é 

sobre as mulheres que trabalhavam. Um sentido pejorativo é aplicado a ela conforme a 

atividade que desenvolve, como no caso das “creadas”. Elas são geralmente associadas 
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ao desleixo e falta de trato social, sendo, por vezes, relatadas reclamações sobre o abuso 

na casa dos patrões.  

Destacam-se exemplos, como na comparação com as empregadas da Bulgária: 

“Reclamam as senhoras do Rio? Na Bulgária, só as mulheres muito pobres candidatam-

se ao serviço doméstico, em geral, as viúvas, e exigem que os filhos as acompanhem” 

(CARETA, 10/04/1915, p. 12); ou como no suposto diálogo entre duas delas: “As 

creadas de hoje; - Ando a procura de uma casa para fazer todo o serviço. - Eu é 

justamente o contrário: ando à procura de uma que não tenha serviço nenhum” 

(CARETA, 25/03/1916, p. 35). Percebe-se pelos textos uma postura contrária ao 

comportamento dos criados, em amparo às donas de casa, que tinham como dever 

administrá-los. Isto reforça também o aspecto burguês do semanário.  

Ainda em outro enunciado da Careta, pode-se perceber certa naturalização pelo 

comportamento sexual das criadas, de que recebiam carícias dos patrões, e a sugestão de 

que não só eram permissivas quanto desejosas dessa relação, pois, a personagem da 

charge parece triste ao relatar que saía do emprego “por causa dos galanteios do patrão” 

que agora só abraçava a lavadeira (CARETA, 01/05/1915, p. 27, figura 24). Pode-se 

considerar que esta seja uma forma de atribuir a estas relações um sentido pejorativo, no 

aspecto de uma sexualidade transviada por parte das empregadas e num modo de 

reforçar essa ideia no discurso, talvez mesmo naturalizando-a.  

A situação pode ser vista como meio de submissão de mulheres de camadas 

pobres a um condicionamento de sua sexualidade às atribuições das tarefas domésticas 

que desempenhavam. Sem pensar em analisar generalizações de patrões ou de criadas, 

pode-se considerar neste caso um estigma de grande violência para as mulheres que 

trabalhavam. 
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Figura 24: “A copeira vai partir” – charge. Fonte: CARETA (01/05/1915, p. 27). Ilustrador: J. 

Carlos. 

 

Tendo sido apontadas apresentações das mulheres, percebidas na Careta, o que 

se propõe a seguir é um tratamento mais detido nas relações que essas emergências 

femininas se delineavam no contexto republicano e em suas instituições. 
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CAPÍTULO II – SABERES E INSTITUIÇÕES NA FORMAÇÃO DE UMA 

REDE DE ENUNCIADOS PARA A EDUCAÇÃO FEMININA: A CARETA 

COMO PROPAGADORA DE DISCURSOS AUTORIZADOS 

 

 

Para a análise histórica da educação feminina, a partir dos discursos proferidos 

na Careta, é importante uma leitura que leve em conta os jogos de poder e de força, 

inscritos como enunciados que se “materializam” como acontecimento naquela 

realidade passada. Para tal, a contribuição de Foucault é fundamental: “Digamos que a 

filosofia do acontecimento deveria avançar na direção paradoxal, à primeira vista, de 

um materialismo do incorporal” (FOUCAULT, 2010a, p. 58, grifo meu). Para tanto, 

uma rede de elementos se destaca, na qual os discursos emergem “no acontecimento”, 

que 

 

Não é nem substância, nem acidente, nem qualidade, nem processo; o 

acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto ele não é 
imaterial; é sempre do âmbito da materialidade que ele se efetiva, que 

é feito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, 

dispersão, recorte, acumulação, seleção de elementos materiais 
(FOUCAULT, 2010a, p. 57). 

 

O que Foucault propõe em sua filosofia do acontecimento diz respeito à forma 

de apreensão da realidade histórica de um modo geral. Vem ao encontro dessa questão 

pensar a materialidade do incorporal fora da esfera metafísico-transcendental, não 

consentida pelo filósofo. Assim, o incorpóreo está numa relação com a materialidade, 

com o real e não se encontra em planos de existência diferentes
35

, ele é fruto das 

relações “corpóreas”. Pode-se pensar no acontecimento como uma articulação, um 

movimento da materialidade, causado por um conjunto de forças em constante atuação 

nas relações. Uma constante convergência/divergência de forças é o que parece 

determinar o acontecimento, que não precisa de uma manifestação corporal para se 

fazer notar, pois isso acontece, na medida em que tenta apreender as relações. 

Do mesmo modo, pode-se pensar a produção de saberes pelas instituições. Tudo 

se dá no nível das relações, sem assumir necessariamente um contorno externo 

                                                
35 Como já discutido no primeiro capítulo, a proposta é superar o “mundo das idéias”, proposto pela 

filosofia clássica, que é apresentada principalmente pelo pensamento platônico. 
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específico, mas com direção determinada, que se estabelece do ponto da produção de 

saberes e demonstra uma vontade de verdade. Esta última, pode-se dizer, “é 

reconduzida, mais profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em 

uma sociedade, como é valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 17). Portanto, considera-se o conhecimento como forma de 

produção que, conforme é aplicado, valorizado, distribuído, repartido, intenta 

estabelecer elementos que cumprem dar confiabilidade a enunciados para as regras de 

funcionamento geral da sociedade.  

É importante destacar que Foucault indica que há modos para aplicação de 

saberes em uma sociedade, o que implica em pensar numa certa organização, com 

atribuições a um suporte institucional. Assim, “essa vontade de verdade (...) é ao mesmo 

tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 17). Dessa forma, cumpre pensar em uma rede discursiva 

como uma malha mesmo, que distribui enunciados de forma dispersa pela sociedade. 

Entretanto, mesmo que dispersos, os enunciados estão antes em rede, o que implica num 

conjunto prescritivo, que busca coerência do ponto em que estabelece o pertencimento a 

uma mesma malha. E ainda mais: é coerência porque pretende a coerção. Pela proposta 

foucaultiana, torna-se cada vez mais imperativa a ideia de estabelecer e perceber as 

relações existentes entre os enunciados e a produção discursiva. 

Há que se pensar, portanto, na institucionalização do discurso, que é uma medida 

para torná-lo coerente através da produção e divulgação de saberes, sempre 

estabelecendo o limite do “verdadeiro” e do “falso”. 

 

Certamente, se nos situamos no nível de uma proposição, no interior 

de um discurso, a separação entre o verdadeiro e o falso não é nem 

arbitrária, nem modificável, nem institucional, nem violenta. Mas se 
nos situamos em outra escala, se levantamos a questão de saber qual 

foi, qual é, em sua forma muito geral, o tipo de separação que rege 

nossa vontade de saber, então é talvez algo como um sistema de 
exclusão (sistema histórico, institucionalmente constrangedor) que 

vemos desenhar-se (FOUCAULT, 2010a, p. 14). 

 

É neste ponto, do sistema de exclusão dos discursos-saberes, – que, se exclui 

algum, inclui ou permite a permanência a outro – que interessa discutir a apresentação e 

circulação dos saberes em discursos para a educação feminina na Careta. “Sabe-se bem 
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que não se tem o direito de dizer tudo, que não se pode falar de tudo em qualquer 

circunstância, que qualquer um, enfim, não pode falar de qualquer coisa” (FOUCAULT, 

2010a, p. 9). Assim, interpreta-se que a imprensa periódica se constitui em uma 

“sociedade de discurso”
36

 que, atualizada à ótica da doutrina – que determina o 

conteúdo do discurso das instituições – “questiona os enunciados a partir dos sujeitos 

que falam, na medida em que a doutrina vale sempre como o sinal, a manifestação e o 

instrumento de uma pertença prévia” (FOUCAULT, 2010a, p. 43). O discurso 

institucionalizado pode ser percebido pelo conjunto de seus enunciados, sendo que o 

dispositivo de controle do discurso não se exerce apenas sobre a forma e seu conteúdo. 

O pertencimento a uma doutrina põe em jogo tanto o enunciado como o sujeito falante, 

um através do outro. 

Dessa forma, ainda sem uma participação efetiva das mulheres na escolarização 

no período, é possível encontrar diversas esferas sociais e instituições que se 

preocupavam com os papéis femininos burgueses, principalmente no que diz respeito à 

sua atuação na família
37

 e possíveis permissões sociais a elas concedidas. Dentre essas 

instituições que deliberavam sobre os modos de ser das mulheres estavam a medicina e 

a imprensa, que se dedicavam “na formulação de uma série de propostas que visavam 

„educar‟ a mulher para o seu papel de guardiã do lar e da família” (D‟INCAO, 1997, p. 

230).  

A propagação de costumes e práticas considerados próprios para as mulheres 

passava por instâncias várias e difusas, para o que, cabe pensar: conforme a medicina 

propunha medidas necessárias à saúde das mulheres, o Estado as reforçava e as 

divulgava como forma de cumprimento do seu dever de cuidado com a população. 

Como produção de “efeito de verdade” – na medida em que partia de uma instituição 

reguladora de tal discurso, a medicina – as prescrições chegavam à população, que as 

absorvia e se encarregavam de uma nova disseminação dos saberes, estabelecendo 

também o que era próprio das relações diminutas do cotidiano e das ações particulares.  

                                                
36 A “sociedade de discurso” tem uma característica mais restrita “cuja função é conservar ou produzir 

discursos, mas para fazê-los circular em um espaço fechado, distribuí-los somente segundo regras 

restritas” (FOUCAULT, 2010a, p. 39). No caso da imprensa, ela não limita a circulação-apresentação dos 

discursos, mas sim sua produção, restringindo-a ao interesse editorial, em conformidade com os setores 

sociais determinantes para o tipo de publicação. 
37 Essa proposta parece ser ampliada para além do lar, quando da institucionalização do ensino público 

durante a Primeira República e uma maior formação das mulheres no papel de professoras, tendo em vista 

o alto número, quase que predominante, de mulheres nas escolas normais conforme menciona texto da 

Careta (CARETA, 19/06/1915, p. 26). 
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Neste sentido, destacam-se os conselhos de Mme. X
38

, publicados na Careta: 

 

Palestras femininas – Vermelhidão no rosto 

(...) Antes de procurar o remédio, procuremos as causas. Mme. 
resfriou os pés? Apertou demasiadamente o colete? Está de gola alta e 

justa? Sofre do intestino? (...) E os remédios, quaes são? É muito 

simples: suprimir as causas. Resguardar-se contra o frio; não apertar 

demais o collete; cuidar do estomago; vigiar o intestino, e estimula-lo. 
Este incommodo nunca provem da pelle. Vem sempre de um defeito 

de circulação. Em qualquer caso é bom não usar senão alimentos de 

digestão fácil e não beber álcool. Mme. X (CARETA, 08/09/1917, p. 
9). 

 

As prescrições dadas pela suposta mademoiselle são para solução de uma 

demanda estética facial, a vermelhidão no rosto, mas que passa pela análise do 

funcionamento do organismo. Assim, a exortação é pelo cuidado com a saúde, uma 

vigilância dos aspectos funcionais do corpo feminino. E como mencionado, os 

enunciados se mesclam na formação discursiva, sendo que a medicina, neste caso do 

exemplo acima, serve de suporte para uma questão que passa pela conduta moral, qual 

seja, a do consumo de álcool, que em uma observação do texto, dá a diretriz de que “No 

nosso clima a bebida alcoólica não é tolerada sem grandes inconvenientes pelo 

organismo de uma mulher” (CARETA, 08/09/1917 p. 9).  

Sem querer aqui discutir os malefícios do álcool no organismo, feminino ou 

masculino, a relação com a questão moral se dá primeiro pela especificação em relação 

às mulheres. A revista sempre ressalta os prejuízos do álcool, mas em relação às 

mulheres, torna-se mais específico. Neste ponto, pode-se ajuntar o discurso filosófico, 

numa conotação de “sabedoria” sobre a vida, em que se encontra sob o título de “Elas 

por eles” a seguinte máxima do filósofo Voltaire
39

 (1694-1778): “A mulher é um 

caniço, que o mínimo vento verga” (CARETA, 17/08/1918, p. 15). Assim, se o álcool 

era considerado uma “moléstia social”, parte de uma “tríade
40

 diabólica das 

aglomerações”, dos centros urbanos
41

 (CARETA, 16/06/1914, p. 16), entende-se que, as 

                                                
38 O uso de pseudônimos era comum na imprensa da época, o que inviabiliza identificar a autoria. Porém, 

como apontado, o interesse é pela formação discursiva, instituições e apelos do discurso. 
39 Escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. 
40 A “tríade diabólica”, segundo texto da Careta, era composta pela tuberculose, sífilis e o álcool, do que 

se entende uma regulamentação social quanto ao álcool, assim como da sexualidade e do hábito de fumar. 
41 Ressalta-se ainda o cuidado da Careta para uma normatização e orientação para a vida nas cidades. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/De%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iluminismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a


66 

 

mulheres como mais vulneráveis “por natureza”, estariam ainda mais expostas aos 

vícios, sendo necessária uma maior vigilância sobre seu comportamento. 

Outro indício dessa postura, do uso de saberes “validados” histórica e 

filosoficamente, é destacado no diálogo entre um “moço bonito e o filósofo elegante”, 

em que o primeiro pergunta ao outro qual sua opinião de ele se casar, ao que lhe 

responde o filósofo:  

 

Penso que a natureza tendo que crear um sêr que conviesse ao homem 

pelas suas proporções físicas
42

, e à creança pelas suas proporções 

moraes, resolveu o problema fazendo da mulher uma creança grande. 
É a opinião de Rivarol

43
, que partilho da melhor vontade (CARETA, 

07/02/1914, p. 38). 

 

A Careta parece então divulgar uma postura de que as relações de gênero 

estavam postas de forma natural, segundo a opinião daqueles que tiveram seus discursos 

em circulação naquele momento: o moço bonito como pretendente ao casamento, e o 

filósofo elegante, que pode ser considerado naquela conjuntura como sábio árbitro da 

vida social. Ainda interessa ressaltar sobre o modo como está proposta uma 

dependência da figura feminina em relação à masculina, a partir da fala do “filósofo 

elegante”
 44

 na proposição de que as mulheres foram “criadas” para atender os homens, 

como uma demanda deles.  

Numa concepção naturalizada institucionalmente, lê-se aqui o discurso 

religioso/cristão, que através do mito da criação do mundo
45

, propõe que primeiro o 

homem foi criado pela figura divina, e para servir a ele como companhia é que foi feita 

                                                
42 Sobre essa afirmação, da atribuição da proporção física das mulheres para atender aos homens, 

encontra-se citado no texto de Maluf e Mott (2006) um trecho de Ercilia Nogueira Cobra, que na década 

de 1920 protestou contra o lugar da submissão sexual feminina. Neste intuito, escreveu dois livros, 

Virgindade anti-higienica e Virgindade inútil. Com isso, pode-se pensar no movimento de resistência aos 

discursos morais e reguladores sobre a sexualidade feminina, em formulação por mulheres do início do 

século XX. O tom de resistência da autora é bem objetivo: “Os homens no afã de conseguirem um meio 

prático de dominar as mulheres, colocaram-lhe a honra entre as pernas, perto do ânus, num lugar que, 

bem lavado, não digo que seja limpo e até delicioso para certos misteres, mas que nunca jamais poderá 
ser sede de uma consciência. Nunca!! Seria absurdo! Seria ridículo, se não fosse perverso. A mulher não 

pensa com a vagina nem com o útero” (COBRA apud MALUF e MOTT, 2006, p. 399). 
43 Antoine de Rivarol (1753-1801), foi um escritor francês. 
44 A caracterização do filósofo da história como elegante pode conferir ao seu discurso ainda mais 

credibilidade, na medida em que a Careta propunha para seus leitores que a elegância era sinal de bons 

hábitos, boa educação e conduta. 
45 O mito da criação do mundo encontra-se no Gênesis, o primeiro do conjunto de livros da Bíblia, 

concebida pela cultura cristã como escritos inspirados divinamente, portanto dotada de credibilidade para 

a orientação de seu público seguidor. 
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a mulher. Há ainda neste mito a informação de que a “força geradora”, ou o “principio 

gerador” para as mulheres foi o próprio homem, pois a partir de uma costela dele é que 

ela teria sido “concebida”, ou – conforme um sentido mais estrito à ideia proposta – 

reproduzida. 

Na validação dos saberes relativos às mulheres na Careta, é comum a percepção 

do agrupamento de valores morais, religiosos e higienistas na composição da 

regulamentação das práticas, – como o casamento, a maternidade, a manutenção da 

família pela submissão feminina – para que sua aceitação esbarrasse o menos possível 

na dúvida de sua veracidade e legitimidade. O “discurso institucional” era veiculado na 

Careta em seus enunciados para a educação feminina na medida em que se fazia 

necessária a coerção. Isto lhe possibilitaria uma circulação livre ou com menos 

interferência possível das resistências. 

No sentido da coerção, – num aspecto de subjugar as forças do feminino à 

sobreposição masculina – pode-se considerar os enunciados que entravam em circulação 

pela Careta a partir da relação com instituições em vigor, aceitas socialmente. 

Afirmações como a máxima “A melhor alegria da mulher, depois de amar, é a de 

obedecer” (CARETA, 29/09/1917, p. 19), ou que “As mulheres são demônios que nos 

fazem entrar no inferno pela porta do paraizo. S. Cypriano” (CARETA, 17/08/1918, p. 

15), apontam para uma conotação religiosa, ou antes, para um “saber” mistificado – de 

uma esfera imaterial – para a figura feminina nas relações com seus pares. 

Ainda neste aspecto, mas numa referência mais cômica ou de efeito 

“caricatural”, as bruxas como figuras do imaginário popular foram abordadas com 

referência às sufragistas. Em texto da seção “Visões da Épocha”, assinada por Garcia 

Margiocco
46

, o autor divaga – num texto por vezes confuso na escrita– sobre questões 

espirituais e religiosas para falar de sua “crença” nas bruxas, e termina por afirmar que 

elas estavam personificadas nas sufragistas. Ao final, a crítica é em relação ao 

movimento pelos direitos eleitorais femininos. 

 

(...) É de esperar que a maioria das mulheres, elegidas pelos homens 

ao throno sentimental da graça e da belleza, recusem agora abandonar 

                                                
46 O autor é mencionado num livro sobre literatura brasileira como crítico literário e escritor de Ruínas 

Vivas (1911): “(...) José Garcia Margiocco – que então [1911] escrevia n‟Reforma de Porto Alegre, mas 

posteriormente atuaria na imprensa do centro do país, em particular na revista Careta (...)” (ALMEIDA, 

1994). 
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as ineffaveis harmonias do lar para irem se entregar aos rudes 
encargos do homem na praça publica. (...) constatei comtudo a 

existência das bruxas (...) Não duvido que as infelizes bruxas, 

exoneradas da direção das lendas de feitiçarias, não tivessem entrada 
no céu e fossem também expulsas do próprio inferno. O que afirmo, 

benzendo-me é verdade, é que ellas estão agora sobre a terra e serão 

ellas que pela recusa das mulheres novas e bellas, encarregar-se-ão de 
desempenhar no mundo o duplo papel de homem e mulher... visto não 

terem sexo... As directoras dessa diabólica legião, representadas por 

três velhas muito feias
47

, estiveram em tempo no Congresso Federal 

tratando da sua incorporação ao sexo forte... chamem-n‟as pois de 
SUFFRAGISTAS ou lobis-homem quem assim o entender. Ellas 

serão sempre, emquanto houver um moço que renda preitos ao gentil 

sexo a que ellas pertenceram, as verdadeiras bruxas sobre a terra 
desligadas do convívio ideal dos salões para a tranqüilidade das 

mulheres bonitas (CARETA, 20/01/1917, p. 8, grifo do autor). 

 

Ainda que considerado o tom satírico e humorístico da Careta, o texto revela 

certa falta de argumentos em seu discurso contrário ao sufrágio feminino. Talvez a 

questão de atribuir às sufragistas a imagem das bruxas partisse dessa falta de 

justificativas plausíveis à negação política do direito civil. A ideia não se sustentava 

pelo pretexto vulgar da beleza feminina; e certamente falar em uma negação da pertença 

do ato de votar ao sexo feminino revela uma generalização bastante tendenciosa e, pode 

se dizer agressiva ao lugar social das mulheres que se sentissem no direito de exercer o 

sufrágio. De tal modo algumas concepções se enraízam no discurso de uma época, 

como a atribuição de direitos políticos somente ao gênero masculino, que o autor 

encontrou na Careta a licença para atribuir às mulheres sufragistas o não pertencimento 

ao próprio gênero feminino, num não lugar, inclassificáveis, como se pode pensar 

quando o autor as compara às bruxas, sem entrada no céu e também expulsas do 

inferno
48

.  

Identifica-se aqui um modo de opinião contrária a adesão das mulheres ao 

sufrágio, destacado o apelo à beleza feminina como o ponto forte para elas se 

apresentarem – e porque não, submeterem-se – às relações de gênero.  

No que se visualiza das relações estabelecidas entre gêneros e instituições, do 

ponto de articulação de conceitos foucaultianos, torna-se imprescindível uma discussão 

                                                
47 A respeito das sufragistas em questão, não há nomes nem informações sobre a situação mencionada, da 

visita de sufragistas ao Congresso. Porém, a revista menciona constantemente Bertha Lutz e Deolinda 

Daltro como figuras do sufrágio. Barbara Salesia poderia ser um terceiro nome, já que aparece numa das 

pequenas narrativas da Careta, em que ela é descrita como quem andava pregando os direitos da mulher 

(CARETA, 07/04/1917, p. 10). 
48 Segundo a tradição católica, esse não lugar, nem inferno nem o céu, é chamado limbo. 
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que aborde ainda as relações e jogos de força e poder, empregados na formação dos 

discursos. Para tal, recorre-se ao que Foucault chamou de “precauções de método” em 

sua obra Em defesa da sociedade (2005), quando propôs um esquema de análise do 

poder nas diversas relações de força. 

Primeiramente, interessa a compreensão acerca dos mecanismos de dominação, 

em que o poder atua em instâncias variadas, passando por determinações diferentes que 

podem ser dispostas em extremidades opostas. De um lado a determinação jurídica ou 

médica, como por exemplo, por meio da legislação ou da divulgação de saberes 

“necessários” à boa saúde. De outro, o que Foucault chama de “capilaridade”, que seria 

a manifestação prática dessas formulações discursivas, ou seja, o poder no momento em 

que prescreve a ação “local” e “investe-se em instituições, consolida-se nas técnicas e 

fornece instrumentos de intervenção materiais, eventualmente até violentos” 

(FOUCAULT, 2005, p. 32). Portanto, interessa identificar o exercício do poder nas 

práticas e nas relações estabelecidas num universo micro, tendo em vista que, em sua 

circulação horizontal
49

 em meio aos indivíduos, ao mesmo tempo em que ele estabelece 

suas regras, ele é também “reinventado” no nível da prática.  

Entende-se que isso provoque nuances na visibilidade das relações de 

dominação, em que se torna importante ressaltar, jamais serão relações uniformes ou 

encaixadas em modelos hierárquicos definidos, ou seja, parte de uma identificação do 

modo como o poder se consolida na emergência das relações de modo dinâmico e 

difuso. 

Neste aspecto, vale mencionar a seção sempre em destaque nas edições da 

Careta: os instantâneos
50

, que retratavam momentos “comuns” ao dia-a-dia de algumas 

mulheres burguesas, do passeio pelas praças, avenidas, Jokey Club ou praia, 

principalmente no cenário carioca. Por vezes, há registros feitos de mulheres à saída da 

missa (figura 25). Nesta menção específica ao instantâneo, o que dá uma conotação de 

“capilaridade” do poder e seu trânsito nas práticas naturalizadas como próprias para 

uma boa conduta está na informação de que, se a revista fazia circular esse tipo de 

                                                
49 A esse respeito corresponde o que será abordado no próximo item a mulher como propagadora dos 

discursos para a educação e conformação delas. 
50 Sobre a fotografia considera-se que “não se trata de algo inscrito na natureza, mas de artefatos da 

cultura produzidos pelos homens e perpassados de visões de mundo que não são neutras, mas carregados 

de subjetividade e condicionamentos ligados ao lugar de produção” (ANDRÉ, 2009, p. 155). Assim, 

justifica-se a leitura das fotografias, analisadas na Careta, como enunciados, assim como textos e charges, 

que a partir de sua produção são colocados em circulação na revista. 
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informação – mulheres à saída da missa – é porque alguma relevância ela apresentava. 

Pode-se pensar nisso como meio de incentivar a religiosidade das mulheres leitoras da 

Careta no período de sua circulação, e para a pesquisa histórica essa informação ajuda a 

corroborar que a prática religiosa era algo almejado para aquela sociedade, ao menos no 

âmbito burguês. Em outros termos, ressalta que o discurso religioso estava em pauta em 

relação às convicções promovidas na Careta e em vigor no período. O que “a saída do 

templo” acarreta não é simplesmente o ritual da missa, mas toda uma rede de 

enunciados ligada à moral cristã, que designava para as mulheres papéis específicos, 

tanto dentro da família, como na vida social, em sua maioria de cunho resignatário, 

reforçando um aspecto pecaminoso em sua existência, sem mais justificativas
51

. 

Assim também se consideram os outros temas dos “Instantâneos”, afirmados 

aqui como enunciados colocados na fonte sem neutralidade. O banho de mar (figura 

26), que é também recorrente para a seção pode ser ressaltado como uma prescrição 

médica, assim como o passeio pelos jardins e praças (figura 27). O destaque para o 

corpo saudável é valorizado pelo saber médico, que além da difusão dos medicamentos, 

recomendava práticas que podem ser consideradas próprias para a população dos 

centros urbanos, expostas às aglomerações de pessoas e construções. Assim, a camada 

burguesa da sociedade carioca – segundo o que evidencia a Careta – parecia tentar 

preservar bons hábitos higiênicos, a começar pelo corpo. 

 

A saúde enfim era a chave de um corpo moderno. Já vimos o papel 

que os tônicos, modeladores e aparatos elétricos cumpriam para esse 

fim. Papel semelhante passavam a ter também os banhos de mar, os 

passeios ao ar livre, os piqueniques, o clima das montanhas e as 
estâncias hidrominerais” (SEVCENKO, 2006, p. 559). 

 

                                                
51 Novamente recorre-se ao Gênesis, livro da Bíblia em que, no mesmo mito da criação acima 

mencionado, “primeiro casal em criado” vivia em harmonia, até que a mulher se deixou seduzir por uma 

serpente e transgrediu uma regra do local onde havia sido dado a habitar. A mulher Eva e o homem Adão 

tinham a proibição de não comer do fruto de uma das árvores disponíveis, ao que Eva sucumbe à tentação 
oferecida pela serpente, e em seguida oferece do fruto comido a Adão. Assim fica posto que a mulher é 

fraca e que por meio dela o “pecado” veio ao mundo, o que parece ter extrapolado o mito e ganhado 

dimensões aplicadas no discurso de orientação para a vida prática. Em relação a isso, observa-se um 

discurso de coerção cega produzido pela religião cristã e presente na composição de alguns discursos e 

práticas circulados pela Careta. O que parece mais grave é disseminar o que é proveniente de um mito 

(que se assemelha à realidade apenas por tentar descrever algo presente nela, nesse caso a vulnerabilidade 

dos homens em suas experiências e acasos, sujeitos ao “sofrimento” e à dor, mas totalmente fantasioso na 

narrativa como um efeito de verdade nada lógico e coerente) como se tivesse correlação verdadeira com 

as experiências humanas, submetidos à figura divina a que nada pode questionar. 
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Figura 25: “Sahindo do templo sob a proteção de Deus” – Instantâneo Fonte: 
Careta (03/03/1917, p. 19). Fotógrafo: sem crédito. 

 

 

Figura 26: “Praia de Copacabana – O banho”. Fonte: Careta (03/03/1917, p.24). 

Fotógrafo: sem crédito. 
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Figura 27: “Pic-nic” na Quinta da Bôa Vista. Fonte: Careta (22/09/1917, p.14). 

Fotógrafo: sem crédito. 
 

Outro ponto para pensar essas relações de força e poder parte da ideia de “não 

analisar o poder no nível da intenção ou da decisão, de não procurar consolidá-lo do 

lado de dentro” mas sim “no ponto em que ele se implanta e produz seus efeitos reais” 

(FOUCAULT, 2005, p. 33). Segundo Foucault, é importante que as questões partam 

daquilo que está presente nos procedimentos de sujeição, e não no nível deliberativo, de 

quem detém o poder ou o formule
52

. Assim, a proposta é perceber que seus efeitos 

práticos é que “sujeitam os corpos, dirigem os gestos e regem os comportamentos” 

(FOUCAULT, 2005, p. 33).  

Portanto, numa investigação como a que se desenvolve aqui, através da 

imprensa, não interessa partir da análise da dimensão do que está posto como regra 

geral, do que supostamente dá uma ou várias representações femininas, nem ainda como 

uma ideia imposta na legislação
53

 ou nas formulações de costumes tradicionais para as 

mulheres, mas sim do modo como a norma delimita seus corpos, interfere nas suas 

                                                
52 “...importa não formular a questão (que acho labiríntica e sem saída) que consiste em dizer: quem tem o 

poder afinal? O que tem na cabeça e o que procura aquele que tem o poder? Mas sim de estudar o poder, 

ao contrário do lado em que sua intenção – se intenção houver – está inteiramente concentrada no interior 

de práticas reais e efetivas...” (FOUCAULT, 2005, p. 33) 
53 Ver nota 16, capítulo I. 
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ações e relações, deixando assim identificar qual a real dimensão da sua presença 

naquela sociedade. 

Assim, com a divulgação das mulheres no mundo artístico pela Careta e sua 

ausência nas relações políticas e econômicas, nota-se o efeito prático do 

estabelecimento de papéis femininos e sua efetivação, principalmente no meio burguês. 

Numa análise das possibilidades que eram oferecidas para atuação social das mulheres, 

talvez a ocupação com o aspecto estético concedida a elas fosse uma forma de 

adequação a uma conformação social, em que não lhes seria autorizada a interferência 

na organização dos discursos médico e político, por exemplo, que faziam funcionar para 

elas muitas das prescrições de atuação através dos seus efeitos de verdade.  

Num dos poucos editoriais em que se destaca uma figura feminina, no recorte 

temporal tratado aqui, é exatamente de uma artista que se fala. Mas é preciso distinção 

sobre seu meio de atuação, e assim ressalta o texto que “A senhorita Guiomar de 

Novaes é uma grande pianista esplendidamente coroada de louros conquistados, ainda 

em risonha edade juvenil, nos mais cultos centros musicaes (CARETA, 20/06/1914, p. 

7, grifo meu, figura 28). Parece que havia uma campanha pela aceitação de mulheres 

artistas, mas não sem antes especificar sua atuação em “educados auditórios 

sensibilíssimos”. Em contrapartida, por várias vezes, um discurso que atribui valor 

pejorativo em relação às artistas, mais precisamente em relação às atrizes, é veiculado. 

Destaca-se para tal o texto que menciona uma artista, Itália Fausto, sobre a qual 

se indaga se “já é uma grande artista, ou (...) ainda é uma grande artista”. Isso porque, 

afirma-se na sequência que “...a grandeza de nossas artistas é sempre, infelizmente, 

ephemera e algumas vezes apenas inicial”. Sobre esse efeito passageiro nas carreiras de 

algumas artistas, ele parece estar associado ao que se diz adiante no texto, sobre “A 

parcialidade dos críticos divididos em grupos de cortezãos que (...) gera 

descontentamentos e produz uma atmosphera irrespirável entorno das actrizes que 

amam a arte e não n‟a consideram incompatível com a honestidade” (CARETA, 

13/10/1917, p. 7).  
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Figura 28: “Sta Guiomar de Novaes” – editorial com foto. 

Fonte: Careta (20/06/1914, p. 7). Fotógrafo: sem crédito. 

 

Assim, ao destacar a avaliação de que algumas atrizes não consideravam a 

atuação artística como incompatível com a honestidade, abre-se precedentes para pensar 

o contrário. Ainda, a informação acerca da efemeridade de muitas carreiras artísticas, 

remete a outra informação dada em texto da Careta, numa relação entre a atuação 

feminina nas artes, aqui mais detidamente a dança, e o casamento: 

 

O número de casamentos, no Rio de Janeiro, não tem augmentado... 

nas altas rodas mundanas aquelle numero decresce atropelladamente, 

numa queda assustadora. As moças mais elegantes, as mais distinctas 
bailadoras do tango, as mais hábeis dançarinas do maxixe, não 

obstante o relevo especial que em nosso tempo essas preciosas 

virtudes emprestam a quem as possuem, não arranjam noivo, por mais 
que se aprimorem e caprichem no rebolado e requebro... a nossa 

opinião é que, nas elevadas camadas da sociedade, os casamentos 

diminuem por que os rapazes, sendo amadores das artes, não se 
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atrevem a transformar em donas de casa, roubando-as à gloria, a essas 
brilhantes artistas cujo retrahimento será nocivo a fama de nossos 

salões (CARETA, 27/07/1918, p. 23). 

  

O texto parece trazer alguma ironia quanto às mulheres dançarinas, que quanto 

mais requebravam e rebolavam, menos chances tinham de conseguir um noivo. Seria 

mesmo pela admiração masculina em preservá-las nos palcos ou por não as considerá-

las moças para o casamento? E ainda que realmente o fosse, fica determinado que, 

mulheres casadas não continuavam atuando, pois uma vez donas de casa, isso lhes 

custaria o retraimento dos salões. 

Além disso, circulou pela Careta uma opinião contrária às danças como o 

maxixe e o tango, exatamente as citadas no texto. A restrição vinha principalmente da 

esfera religiosa, sendo que a Careta comentou – não sem ironia – acerca de uma 

conferência realizada por um sacerdote, em que diz ter ele afirmado: “A dança de 

qualquer espécie que seja, é uma instituição immoral e perniciosa” (CARETA, 

27/07/1918, p. 24). Isso pode ser visto desde edições de 1914, quando uma charge de J. 

Carlos já ironizava a opinião da igreja: “Pequena alteração; -Não, minha senhora. A 

Igreja não condena o tango. Admite-o, mas com música de Beethoven e passos de 

minuetto” (CARETA, 07/03/1914, capa, figura 29). 
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Figura 29: “Pequena alteração” (regulamentações sobre o 

tango) – capa. Fonte: Careta (07/03/1914). Ilustrador: J. 

Carlos. 
 

Nesse aspecto de atuação pela beleza e moral, cumpre abordar além da atuação 

artística feminina, também sobre o papel que a Careta parecia lhes atribuir, por vezes, 

em relação aos eventos caritativos. Sobre essa participação feminina na filantropia, vale 

mencionar a abordagem feita no capítulo anterior a partir das figuras 21 e 22, que 

sugerem algo como um aspecto apenas ilustrativo na participação das mulheres em 

ações de benfeitoria, no que diz respeito à realização das mesmas.  

Em contrapartida, cabe ressaltar a percepção de um apelo educativo na 

promoção de eventos de caridade, que ao envolver mulheres, principalmente as 

adolescentes, se caracterizava como um modo de inculcar nelas o apreço e valorização 

do cuidado com os outros, principalmente os menos favorecidos. 

Para o evento caritativo destacado a seguir, destaca-se a percepção acerca do 

processo educativo que ele tende a promover através da experiência proporcionada às 
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mulheres envolvidas, principalmente as adolescentes. Trata-se da: “Obra de protecção 

das moças solteiras – festival em benefício dessa Associação” (figura 30). Numa 

matéria de duas páginas, que conta com muitas fotos (oito no total), é noticiada a 

realização de “uma significativa homenagem das alunas do curso de inglês às colônias 

inglesas e americanas domiciliadas no Rio de Janeiro”. O evento teve fim filantrópico já 

dito no seu título. Sobre a “Sociedade de Proteção às Moças Solteiras” é feita breve 

consideração a respeito, que tendo sido criada há pouco já contava com a ajuda de 

numerosas famílias da “elite social”. A sua “utilidade está fora de qualquer dúvida, 

sobretudo nas grandes cidades em que a honestidade das moças pobres está exposta 

além das tentações vulgares, às contingências da miséria” (CARETA, 13/11/1915, p. 

17). A notícia se apresenta num tom caritativo de muito destaque à benfeitoria da “elite 

social”. Pode-se ressaltar a relação que se fazia entre moças pobres solteiras e a 

necessidade de proteção, já que não contavam com a figura masculina ao seu lado
54

. 

Institui-se o casamento como necessidade para as mulheres, que conforme já 

mencionado como inferiores nas relações de gênero e, por isso, dependiam da figura 

masculina ao seu lado. 

Numa perspectiva educacional para análise dessa notícia pode ser destacado o 

potencial educativo da ação, em que os enunciados que o evento conteve são de uma 

esfera relativa à sexualidade das alunas por abordar aspectos relativos à necessidade da 

união conjugal, à qual elas eram via de regras direcionadas. Nessa configuração, as 

determinações poderão se dar em níveis diferentes, como na atuação feminina na 

filantropia, o que já era comum no período analisado, com o propósito de difundir o 

cuidado médico entre as camadas pobres, ou na própria troca de experiências pessoais 

quanto a esses cuidados.  

                                                
54 As moças pobres sofriam de discriminações e dificuldades sociais oriundas da sua situação econômica. 

(SOIHET, 1997) 
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Figura 30: “Obra de proteção das moças solteiras” 

(festival) – matéria. Fonte: Careta (13/11/15, p. 17). 

Fotógrafo: sem crédito. 

 

Nesse sentido, quanto à preocupação em relação ao casamento, – que para o 

período era o que garantia a legitimação das famílias e em alguns casos um “degrau de 

ascensão social ou uma forma de manutenção do status” (D‟INCAO, 1997, p. 229) – é 

recorrente o assunto na Careta. Sobre isso é perceptível, na nota que se segue, um tom 

instrutivo tanto para os que escolhem – e aos homens é designado o direito de escolha – 

como para aquelas que almejavam ser escolhidas: 
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Como se deve escolher a mulher 
A mulher deve escolher-se mais com os ouvidos do que com os olhos. 

Quer isto dizer que se deve considerar a boa reputação daquela a quem 

se pretende tomar por esposa de preferência à sua beleza... Lamothe le 
Voyer diz que o sono em que Deus mergulhou Adão no momento em 

que lhe quis dar uma companheira, foi um aviso para desconfiarmos 

da nossa vista e para procurarmos mulher com os olhos fechados 
(CARETA, 24/08/1918, p. 25). 

 

Numa outra passagem da Careta, em contexto distinto, mas dentro da mesma 

temática, exemplifica-se o anseio pelo casamento por parte da mulher, aqui numa 

charge, de título “Impaciência” (figura 31), que mostra uma jovem, de feição desolada, 

com o seu “pensamento” transcrito abaixo: “Como custa passar um momento, quando 

se espera alguém... e como custa passar alguém, quando se espera um momento...” 

(CARETA, 10/06/1916, p. 33). Fica sugerida novamente a importância atribuída a esse 

aspecto do cotidiano feminino, da expectativa quanto ao que seria uma regra imposta 

pela sociedade burguesa. A questão proposta sobre a “força da verdade” pode ser 

identificada num jogo entre verdadeiro e falso que estabelece relações “sustentadas por 

todo um sistema de instituições que as impõem e reconduzem; enfim, que não se 

exercem sem pressão, nem sem ao menos uma parte de violência” (FOUCAULT, 

2010a, p. 14).  

A intenção em apontar o casamento como uma forma de instituição 

relativamente violenta para as mulheres, segundo os discursos mostrados na Careta, não 

se pretende simplesmente questionar a proposta do anseio da mulher da charge (figura 

31) pelo encontro de um parceiro, – e esse termo independente à referência histórica, 

mas numa referência à espécie em si – ou o tempo propriamente dito em que isso é 

sentido pelos indivíduos, através da esfera social. Pode-se pensar mesmo numa 

condição natural da espécie humana, das fases de maturação próprias do seu 

desenvolvimento. O que se pretende problematizar com essa abordagem, tratando de 

elementos basicamente de ordem burguesa, é o rito criado em torno do estabelecimento 

das práticas.  

 

O ritual define a qualificação que devem possuir os individuos que 

falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, 
devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de 

enunciados); define gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e 
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todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso 
(FOUCAULT, 2010a, p. 39). 

 

Assim, a referência para o conteúdo da charge se dá pelo que ela sugere: uma 

frustração por parte da personagem por ainda não conseguir corresponder ao que a 

sociedade, principalmente sua camada de pertencimento social esperava dela. A pressão 

pela naturalização da prática do casamento parece mesmo atingi-la. 

 

 

Figura 31: Charge “Impaciência”. Fonte: Careta, 

(10/06/1916, p. 33). Ilustrador: J. Carlos. 

 

Ainda no sentido das relações de força, ressalta-se também a guerra como uma 

instituição a elaborar interferências na educação feminina. A violência do conflito não 

chegou a atingir diretamente as brasileiras por não habitarem locais do confronto, mas 

parece ter tido uma repercussão ainda assim significativa. Do ponto da discussão sobre a 

guerra as mulheres, em alguns momentos na Careta, não puderam dar sua opinião, ou 

como que afirmado pela revista, simplesmente não tinham o que dizer sobre o conflito. 

Afinal, tratava-se de política, e para este assunto as mulheres não eram consideradas 
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aptas ao discurso. Ainda em relação ao conflito, permanecem as considerações a 

respeito da beleza e da moda para as mulheres (ver figura 12).  

A mesma temática política se dá em relação ao contexto político brasileiro. A 

mulher não participava do processo eleitoral do país, caracterizando também uma zona 

de silêncio feminino pelo veto à sua participação. Com isso, o lugar conferido a elas 

demarca o sentido do pertencimento a uma outra esfera, porque diferente na relação de 

participação social estabelecida entre gêneros, ou mais precisamente, da sobreposição 

do masculino sobre o feminino. A detenção do discurso realmente confere o poder, e o 

homem à frente das tantas instituições para a interferência social acaba por exceder a 

força nos jogos de poder.  

Mas cabe ainda esclarecer a respeito do conceito de resistência, do ponto da 

circulação do poder e do seu efeito positivo. No sentido da produção, o poder não 

somente cerceia, não tem exatamente uma conotação negativa, de prejuízo para os 

indivíduos. Ele é positivo na medida em que permite atuações e contra-poder. 

Outra questão está relacionada ao que se poderia chamar de localização do 

poder; quem o detém ou o possui? Ao contrário do que se tende a imaginar a esse 

respeito, o poder não se restringe a uma forma de dominação maciça; fica claro na 

análise desse conceito foucaultiano que ele não se concentra como uma barreira vertical 

nas relações, seu exercício não pode ser considerado como “privilégio” de alguns. 

Antes, ele é “...uma coisa que circula, ou melhor, como uma coisa que só funciona em 

cadeia. Jamais ele está localizado aqui ou ali, jamais está entre as mãos de alguns, 

jamais é apossado como uma riqueza ou um bem” (FOUCAULT, 2005, p.35, grifo 

meu). A afirmação de que “o poder transita pelos indivíduos, não se aplica a eles” ganha 

maior significado se levado em conta a direção – da “direção vetorial” propriamente 

dita – das forças que ai atuam num movimento horizontal: o poder e suas determinações 

não estão cravadas – verticalmente – mas estão em movimento no indivíduo, e na 

medida em que já o constituiu, não justifica aplicar-se a ele, mas sim desdobrar através 

dele essa rede de dominação num nível cada vez mais generalizado e micro, em que os 

indivíduos são feitos seus “intermediários”. Em relação a esta afirmação, um acontecido 

de muita relevância para esta abordagem tem menção na Careta, e é destacado a seguir. 

 Trata-se, inicialmente, de uma charge (figura 32) publicada na edição do dia19 

de junho de 1915, referente à “aceitação” da Escola Normal enquanto formadora quase 
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exclusivamente feminina. Nela se vê um pai – cara de indignação, braços abertos como 

a pedir retratação – a dar conselhos à filha – que sentada ao lado dele e sem fala na 

charge, parece entediada pela situação: “- Sim, sim. Vocês, até certo ponto, têm razão. 

Mas é preciso um pouco mais de submissão para que não se diga, mais tarde, que vocês 

são moças de escól anormal
55

” (CARETA, 19/06/1915, p. 26). A charge se refere a um 

acontecimento específico, oriundo da ação de normalistas, e parece transformar-se numa 

espécie de alerta geral, como se verá adiante. Acima da charge, em texto de Ignacio 

Costa, é comentado a respeito de “uma greve, uma revolução na Escola Normal, quasi 

frequentada exclusivamente por moças”, ao que completa “como é que elas se zangaram 

com o governo e seus superiores?” (CARETA, 19/06/1915, p. 26). 

 

 

Figura 32: “Conselhos paternaes” – charge. Careta (19/06/1915, 
p. 26). Ilustrador: J. Carlos. 

 

O texto da Careta não dá informações sobre o que aconteceu de fato na Escola 

Normal, apenas fala em greve, revolução das normalistas, e dá um viés político ao 

problema ao mencionar as sufragistas, numa relação “indireta” ao caso carioca: “Não há 

                                                
55 É importante ressaltar o jogo de palavras, o trocadilho feito na charge – escol anormal – , típico da 

Careta, e que neste caso faz referência a um conceito de classificação médica de cunho psiquiátrico, 

anormal, que aborda o que está fora da normalidade dos padrões de sanidade. 
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nenhuma relação entre a revolução da Escola Normal e os motins das sufragistas; mas 

uma coisa puxa a outra”. Investigado o caso, levantou-se o que teria sido a sua causa. O 

jornal A Gazeta, em circulação no período na cidade de São Paulo, publicou notas a 

respeito do acontecido. Acrescentaram-se as informações de que o ocorrido teria sido 

em conseqüência de protestos de algumas das normalistas
56

. Segundo A Gazeta, de 14 

de junho de 1915, o diretor declarou que tudo começou com a falta de quatro 

professores na Escola Normal, em que algumas alunas ficaram em conversas pelos 

corredores.  

 

Uma das alunas foi repreendida pela inspetora, mas não attendeu às 
recomendações que lhe foram feitas. O diretor [Sr. Hans] afirma não 

ter tocado na moça, que somente foi suspensa por tres dias como 

castigo de grave desobediência. A inspetora mandou-a retirar-se e 

quando a alumna ia deixar a sala, começaram os protestos. O Sr. Hans 
insistiu no pedido de demissão que fizera, mas o Sr. Rivadávia 

Correia, prefeito do Distrito Federal não o atendeu. Há sérias 

divergências entre o director e os professores da Escola (A GAZETA, 
14/06/1915, p. 6). 

 

O caso parece ter tido repercussão relativa. No periódico já citado, A Gazeta, por 

duas edições foram publicadas fotos com o mesmo título: “O escândalo da Escola 

Normal do Rio de Janeiro”. Uma delas traz “Um grupo de alumnas sahindo daquelle 

estabelecimento, depois da ordem de seu fechamento hontem à tarde” (A GAZETA, 

15/06/1915, p. 6), e em outra mostra “Um aspecto da manifestação dos estudantes 

solidários com as normalistas” (A GAZETA, 16/06/1915, p. 8).  

Não é necessário remeter à questão da rigidez nos processos escolares do início 

do século XX, que poderia mesmo ser uma prática comum, independente de tratar-se de 

um público feminino ou não. O que chama a atenção é o cuidado em tratar de uma 

“revolução fomentada por moças”, como se a elas não coubesse o direito de protestar, 

associando o fato ao recolhimento e obediência necessários a elas. 

Até mesmo o Presidente Wencesláo Braz foi acionado para tratar o caso, dada a 

relevância adquirida pelo acontecimento.  

 

                                                
56 “O Sr. Alvaro Rodrigues, secretário do prefeito, declarou que a Escola possue actualmente mil e 

quinhentas alumnas, e destas somente trezentas tomaram parte nas ocorrências dos últimos dias” (A 

GAZETA, 14/06/1915, p. 02). Embora o texto pareça menosprezar o movimento, há que se levar em conta 

que foram 20% das alunas adeptas da causa! 
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O Sr. Presidente da República então, tomando a palavra, disse que, 
tendo ouvido attentamente as normalistas, iria estudar a questão, para 

poder resolvel-a com acerto. Aconselhava, porém, às normalistas a se 

collocarem, com os direitos que possuem, dentro da lei que nos rege, 
sem provocar manifestações e discussões, que até podem prejudicar 

qualquer caso, por melhor amparada que ella esteja (A GAZETA, 

16/06/1915, p. 02). 

 

Segundo a descrição da postura do Presidente, conhecido pela fama de mineiro 

pescador, ele parece não ter sido enérgico ou taxativo às normalistas. Ao menos nesse 

primeiro momento, seguiu seu protocolo de dar razão à prudência, e parecia assim se 

expressar que, ainda que as normalistas estivessem amparadas, eram mulheres, e o 

melhor seria não causar agitação! 

 Pode-se ressaltar ainda a postura da Careta diante do acontecido, sobre o qual 

não emitiu maiores considerações, além de sugerir uma possível ameaçadora relação 

entre normalistas e sufragistas. Assim, a revista atendia às questões institucionais do 

discurso favorável a ser divulgado, conforme sua postura e interesses. 

Tendo em vista a discussão da resistência ao poder, perceptível nesse ocorrido 

pelo embate das normalistas e a diretoria da Escola Normal, é matéria de análise a 

configuração do jogo de forças, onde definitivamente se deve atentar para o movimento 

que o poder realiza nos indivíduos. Portanto, cabe aqui não uma análise que considere o 

processo de produção do discurso para as mulheres, nem sua origem, nem mesmo uma 

identificação de seus traços históricos gerais.  

A pesquisa histórica, com base no que Foucault propõe, deve considerar que é 

“uma prática, é uma luta local e regional, contra as investidas do poder, „para fazê-lo 

aparecer e feri-lo onde ele é mais invisível e insidioso‟” (FISCHER, 2007, p. 45). 

Assim, a proposta é de investigar a realidade do discurso nas práticas locais de um 

espaço e tempo específicos – instituições e saberes na Primeira República para a 

educação feminina – "porque estas configuram o poder em suas extremidades, expõem 

os rituais, as técnicas, as falas, as mínimas normas, o ordenamento dos indivíduos, 

enfim, todos os ínfimos elementos da normalização do sujeito” (FISCHER, 2007, p. 

50). Desse modo, tem-se o que permite identificar nas relações, nos jogos de poder e de 

dominação, os dispositivos de controle e adequação aos efeitos de verdade 

estabelecidos. E ainda para o caso da Escola Normal do Rio de Janeiro, considera-se 
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que a repressão cumpre bem essa função de adequação a uma determinada realidade 

discursiva estabelecida como verdade, provocando um tipo de “obediência cega”. 

Com isso, o que se vê a seguir é o discurso das mulheres em circulação na 

Careta, a adequação deles às instituições propostas no período e na revista. Afinal, eles 

eram formulados de modo a se caracterizarem como verdades a serem difundidas, 

inclusive pelas próprias mulheres, alvos e intermediárias das relações e saberes postos 

como verdadeiros. Ainda vale ressaltar que, como intermediárias, detêm forças e 

enunciados do discurso, o que as garante poder, se não na mesma medida, ao menos a 

possibilidade dele.  

 

 

2.1 O DISCURSO FEMININO PELA CARETA COMO SUPORTE INSTITUCIONAL 

 

 

Como visto para este trabalho, acerca da formulação de discursos para a 

educação feminina – neste caso pela imprensa, – há que se ter autorização tanto na sua 

produção quanto para colocá-los em circulação: “Ninguém entrará na ordem do discurso 

se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de inicio, qualificado para fazê-lo” 

(FOUCAULT, 2010a, p. 37). De um modo geral, considera-se o discurso para a 

educação das mulheres na Careta de formulação masculina, ou de um consenso 

institucional em que predominavam os discursos deles. 

 Isto pode ser afirmado devido à estrutura geral das instituições, de 

predominância masculina, que se ocupavam dos enunciados para a educação das 

mulheres no período. Assim, viu-se a medicina, na qual as mulheres tinham uma 

entrada mínima; o governo político, em que elas nem mesmo participavam do processo 

eleitoral no período; a guerra, considerada também assunto político, portanto, não era 

para elas; a filantropia que, de um modo geral, as mulheres pareciam ter uma 

participação mais de adequação a bons costumes e práticas sociais solidárias; o discurso 

religioso que, ainda que as chamasse à participação, era para moralizá-las, para 

normalizar o gênero feminino.  

Mas ainda assim, a Careta apresenta discursos proferidos por mulheres, ainda 

que com restrições e predominância dos valores dados pelas instituições destacadas 
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anteriormente, tendo em vista a interdição de discursos que não pertencessem à esfera 

autorizada. As mulheres com permissão de emitir discursos pela Careta tiveram espaço 

para falar a partir do que as instituições e saberes em vigor lhes permitiam: basicamente, 

as mulheres na Careta estavam para dar ainda mais suporte às instituições de 

formulação de saberes, nela em circulação.  

Observa-se ainda que o conteúdo geral da Careta se apresenta mais relacionado 

ao universo burguês, portanto, dirige-se primeiramente, ou diretamente, às mulheres 

desta esfera, e quando há discursos de mulheres na revista, são também essas que 

parecem ter convergência com a linha da revista, que prevalece. Consequentemente, a 

revista fazia circular um modelo feminino específico para uma melhor conformação do 

gênero às ideias dessa camada social, naquele período. 

Uma das poucas mulheres a assinar textos na Careta foi Sylvia de Leon
57

. Por 

vezes há uma postura de defender especificamente o lugar das mulheres, como no 

editorial “Sobre o feminismo” em que ela afirma que “os homens podem erguer 

obstáculos à marcha do feminismo porem elle triumphará” (CARETA, 01/08/1914, p. 7). 

No mesmo texto, ela discorre a respeito da atenção direcionada ao sufrágio feminino: 

“Os meus confrades desta revista não têm razão quando reduzem as suffragistas a um 

exercito de carcassas; há, entre elas, muitas que são velhas mas há innumeras que são 

                                                
57 Em texto intitulado “Conversas de salão”, assinado por Sylvia de Leon, ela afirma que morou na França 

e em Roma e descreve um pouco da estadia nesses países.  Pela informação e pelo teor de seus textos, 

percebe-se que ela fazia parte do círculo abastado da sociedade carioca. Ela reclama, com base na 

experiência vivida na Europa, dos homens que frequentavam os salões brasileiros: “em nossos salões os 
diplomatas brasileiros, salvo algumas excepções, empregam, no trato com as senhoras, uma linguagem 

capaz de fazer corar aos homens e não raro versam sobre assumptos que põem o pudor das pobres damas 

em perigo de sentir-se offendido... quando conversam nos salões do Rio de Janeiro e de Petrópolis, esses 

cavalheiros pensam que estão nos cabarets de Paris” (CARETA, 04/09/1915, p. 13). Há ainda que se 

pensar na possibilidade do uso de pseudônimos na imprensa daquele período, sendo que não foi 

encontrado nada a respeito de Sylvia de Leon, além dos textos apresentados como assinados por ela na 

própria Careta. Geralmente, quem colaborava com algum periódico, tinha também alguma ligação com a 

literatura ou alguma referência desse tipo, o que não foi localizado para Sylvia. Essa hipótese é a titulo de 

resguardo, pela falta de mais informações e também incentivada pelo estudo de Sandra Lucia Lopes 

Lima, “Imprensa feminina, Revista Feminina. A imprensa feminina no Brasil (2007, p.221-240), em que 

a autora comenta sobre Ana Rita Malheiros, que colaborava na Revista Feminina com textos, “seria o 
símbolo feminino dos ideais da revista... se fosse realmente uma mulher. Ana, na verdade, era o 

pseudônimo sob o qual se expressava Cláudio de Souza, irmão de Virgilina [a fundadora da Revista 

Feminina], médico, teatrólogo, membro da Academia Brasileira de Letras. O segredo, tão bem guardado, 

nunca chegou ao conhecimento do público. Avelina [filha de Virgília], em seu depoimento, confirmou o 

uso do pseudônimo: Era um pseudônimo sim, mas ninguém sabia. Ele usava o pseudônimo porque queria 

valorizar a mulher, era a mulher falando, „de mulher para mulher‟, mas nunca ninguém soube. A 

identificação Ana Rita Malheiros/Cláudio de Souza não é uma ligação „de mulher para mulher‟, mas uma 

ruptura; não se trata de uma porta-voz das mulheres, mas de um homem falando pelas mulheres, sob outra 

ótica da realidade” (p.238). 
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moças e bonitas” (CARETA, 01/08/1914, p. 7). Com isto, a autora argumenta a favor da 

beleza e idade de algumas das sufragistas, como se as defendesse de uma grave 

acusação, ao passo que, sobre a capacidade social e intelectual das mulheres para a 

prática política não foi feita; nisto o seu discurso se tornava conformado àquele 

predominante na Careta.  Sylvia ainda menciona a Sra. Albertina Bertha e D. Julia 

Lopes de Almeida: a primeira por realizar conferência literária sobre Nietzsche, e a 

segunda pela ocasião da vaga de uma cadeira na Academia Brasileira de Letras
58

 que 

não foi dada a ela, e sim ao Dr. Antonio Austregesilo, o que gerou em partes um 

sentimento de injustiça. 

Sylvia de Leon falou novamente sobre Albertina Bertha e sua participação numa 

outra conferência no ano seguinte. O texto “Reparos” falava de reparar as críticas 

sofridas por Bertha, a única conferencista brasileira para aquele ano. Ao que parece, a 

defesa é, ao menos em parte, pelo seu envolvimento com o movimento sufragista. “(...) 

não me parece que a desonre a accusação de não ser fútil, numa terra em que a 

futilidade rude dos homens julga com tão impertinente rigor a futilidade adorável das 

mulheres‟‟ (CARETA, 28/08/1915, p. 10). A crítica de Sylvia se dirigia à incoerência do 

discurso masculino, que em sua maioria, ora só atribuía às mulheres a capacidade de 

preocupar-se com a moda, o vestuário e as fofocas, mas as relegava ainda ao lugar de 

expectadoras dos eventos políticos e sociais. A autora fechou o texto dizendo que seria 

breve, pois havia chegado de uma festa e estava cansada. Esta informação a distingue 

como uma das damas da sociedade carioca, que frequentavam os salões. 

Assim, a tônica discursiva de Sylvia parece que estava mais em concordância 

com as opiniões vigentes na Careta, na defesa do lugar feminino burguês. Em outro 

texto, sobre uma festa Mi-Carême
59

, que homenageou as mulheres operárias, 

proporcionando-as um desfile em carro aberto pela cidade, Sylvia de Leon considerou: 

“Lindas rainhas, confiae nas promessas venturosas desse dia e esperae o príncipe gentil 

                                                
58 A Academia Brasileira de Letras, para aquele período, só tinha como membros homens literatos. 
Somente em 1977 é que Rachel de Queiroz, tendo alcançado com O Quinze lugar de destaque na 

literatura brasileira, acabou tornando-se a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras, 

ocupando a cadeira de número 5. Informação disponível em 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3335&sid=463. Acesso em janeiro de 

2012. 
59 A Mi-Carême, uma festa francesa, que segundo de Leon, alguns “incontentáveis esthetas”  a 

consideravam como uma festa francesa que era “inaptada aos nossos costumes, façamos um pequeno 

esforço para integral-a nos nossos habitos ou inventemos outra que a substitua” (CARETA, 18/04/1914, p. 

26). 

http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=3335&sid=463
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que vos consagrará um throno perdurável num lar tranquilo e risonho” (CARETA, 

18/04/1914, p. 26). A autora “incentiva” a atividade profissional das moças, que afinal, 

trabalhavam para sobreviver, e dessa forma seria um ato digno, mas lhes desejava um 

príncipe, atribuindo à união delas a um parceiro como uma promessa de felicidade, da 

mesma forma como se apresentavam os discursos pelo casamento.  

 Outros textos assinados por Sylvia tratam de assuntos corriqueiros, sem abordar 

especificamente questões femininas, assumindo por vezes o mesmo estilo da publicação 

no geral, de sarcasmo e crítica, ou de apoio e propagação de algum personagem ou 

comportamento social. Chega a falar sobre política, mas numa referência ao ex-

presidente, Hermes da Fonseca, somente criticando um homem que chegou a sentir 

medo da temível urucubaca que diziam acompanhar o ex-dirigente do país.  

Merece ainda uma pequena referência Julia Lopes de Almeida, a escritora 

mencionada acima por Sylvia de Leon, e presente em outros eventos mencionados na 

revista, sem haver, entretanto, publicações de textos dela na Careta. 

 

Uma festa sympática 

(...) homenagem à Sra. D. Julia Lopes de Almeida (...) Coube-lhe a 

gloria de ter aberto ao talento da mulher brasileira um novo campo de 
atividade intelectual. Foi ela a primeira mulher no Brasil que escreveu 

romances (...) No theatro, conquistou muitos louros, mostrou que o 

talento feminino, de uma tão subtil profundeza de observação, não é 
incompatível com a arte de escrever bem. Esta festa, promovida por 

alguns homens de letras e a qual se associaram com enthusiasmo os 

nossos melhores escriptores, não passa de um movimento tardio de 

justiça (CARETA, 25/09/1915, p. 39). 

 

Com isso, em meio a tantas críticas feitas às mulheres e sua inferioridade 

intelectual, a Careta emitiu opinião positiva sobre a escrita feminina, o que não 

significa uma mudança de posição por parte da revista sobre as mulheres. Ao contrário, 

pode-se mesmo pensar na figura de Julia Lopes de Almeida como uma proposta de 

ícone para as mulheres burguesas. Além do que, parte do que indicava seu discurso 

como apoiado pelas “instituições masculinas”, na foto da homenagem prestada a ela 

(figura 33), aparece quase que como gesto simbólico desse apoio do masculino, ao ser 

ela retratada em meio a homens. De qualquer forma, uma mulher que recebesse os 

atributos a ela dispensados no texto acima mencionado, necessariamente teria passado 

antes por uma aprovação de seu discurso, no caso dela, literário. 
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Figura 33: Homenagem a D. Julia Lopes de Almeida. Fonte: Careta (02/10/1915, p. 14). 

Fotógrafo: sem crédito. 

 

Ao se percorrer trabalhos publicados sobre Julia Lopes de Almeida, percebe-se 

primeiramente que são muitas as referências a ela, devido à sua relativamente grande 

produção
60

, principalmente no que diz respeito aos seus livros direcionados mesmo à 

educação feminina. Sobre a autora e suas relações do cotidiano, Magaldi (2007) afirma 

que “D. Julia Lopes de Almeida mostrava uma postura afinada com o que era esperado 

de uma mulher-artista da época. Mulher que deveria subordinar sua arte à rotina 

prioritária do lar”. 

 Desse modo, de acordo com o que se propôs para esta investigação, de procurar 

aspectos destoantes, de tentar perceber as diferenças nos discursos, que mostrassem 

posturas diversas do contexto social do período, Julia Lopes de Almeida não preenche o 

requisito, visto que seu discurso tem pertencimento ao mesmo esquema institucional 

daquele proferido na Careta. Entre os títulos de suas obras, Livro das Noivas, Livro das 

Donas e Donzelas e Maternidade sugerem escritos de conteúdo semelhante ao 

                                                
60 ROMANCES: A Família Medeiros; Memórias de Marta; A Viúva Simões; A Falência; Cruel Amor; A 

Intrusa, A Silveirinha; A Casa Verde (com Felinto de Almeida); Pássaro Tonto; O Funil do Diabo; 

NOVELAS E CONTOS: Traços e Iluminuras; Ânsia Eterna; Era uma vez...; A Isca (quatro novelas), A 

caolha; TEATRO: A Herança (um ato); Quem Não Perdoa (três atos); Nos Jardins de Saul (um ato); 

Doidos de Amor (um ato); DIVERSOS: Livro das Noivas; Livro das Donas e Donzelas; Correio da Roça; 

Jardim Florido; Jornadas no Meu País; Eles e Elas; Oração a Santa Dorotéia; Maternidade (obra 

pacifista); Brasil (conferência); ESCOLARES: Histórias da Nossa Terra; Contos Infantis (com Adelina 

Lopes Vieira); A Árvore (com Afonso Lopes de Almeida). 
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divulgado na Careta em relação às mulheres, o que não possibilita o contraponto a que 

se dispõe demarcar.  

 Assim, interessa delimitar discursos femininos que não estão presentes na 

Careta, o discurso negado, o que corresponde à diferença e resistência à configuração 

normativa feminina que a Careta propõe. Seguindo indícios do período, independente 

da revista – visto a restrição a discursos que não obedecessem ao conteúdo institucional 

nela publicados – foi visualizada nos poemas de Gilka Machado (1893-1980) a 

possibilidade do discurso de resistência, de reação às normas da sociedade, que eram 

difundidas na Careta para as mulheres. 

  Em livro lançado no ano de 1915, a poetisa Gilka revela seu descontentamento 

com a experiência de ser mulher, numa época em que as regulamentações sociais 

pesavam sobre seus direitos e seu corpo, submetendo-a ao deprecio dos homens: “De 

que vale viver / trazendo na existência emparedado o sêr?” (MACHADO, 1915, p. 19). 

Na medida em que questiona o lugar dado às mulheres na sociedade, questiona também 

a relação com o próprio corpo, violentado pela configuração do limite imposto a ele, ao 

seu modo de existência. Com isto, observa-se na seguinte perspectiva a resposta da 

poetisa ao poder em circulação e em ação sobre ela: 

 

O que a resistência extrai do velho homem são as forças, como dizia 

Nietzsche, de uma vida mais rica em possibilidades. O super-homem 
nunca quis dizer outra coisa: é dentro do próprio homem que é preciso 

libertar a vida, pois o próprio homem é uma maneira de aprisioná-la. 

A vida se torna resistência ao poder quando o poder toma como objeto 
a vida (DELEUZE, 1988, p. 99). 

 

 Portanto, tomar o discurso de Gilka implica em fazer relação direta com os 

discursos da Careta, uma vez que estão regidos por forças que se relacionam e 

interagem. Pode-se pensar que a resistência da poetisa extrai da “velha mulher”, 

colocada no “velho discurso”, uma força capaz de gerar uma resposta com vistas a 

libertação do enquadramento anterior. Considera-se que os “velhos discursos” agiam 

sobre a vida das mulheres na medida em que cerceavam seus direitos em relação aos 

homens, estabelecendo uma circulação e experiências condicionadas às experiências 

deles. A mudança no discurso só poderia acontecer a partir da reação de forças nas 

mulheres, enquanto corpo determinado por outra força que se impunha a ela. 
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 O que se vê a seguir propõe delimitar esse jogo de forças, no contorno da 

política e da Guerra em relação com as mulheres. A proposta é de justificar o recorte 

cronológico desta pesquisa e ressaltar como tais instituições, tão em evidência no 

período, comportaram-se na relação de forças entre gêneros e principalmente o produto 

do poder em termos de educação feminina. Sobre Gilka Machado, a discussão continua 

no terceiro capítulo, quando poesias suas serão trabalhadas como a força de resistência 

aos limites impostos aos corpos e atuações femininas. 

 

 

2.2 O GOVERNO DE WENCESLÁO BRAZ E O SILÊNCIO POLÍTICO FEMININO 

 

 

A partir das análises sócio-históricas de Foucault, Albuquerque Jr. (2007, p. 106) 

observa que “a cultura ocidental se consolidou, como toda totalidade homogeneizadora, 

produzindo zonas de silêncio, jogando alguns discursos e algumas práticas para as 

margens, destruindo a força da desigualdade de alguns saberes”. Forças anuladas nos 

jogos de poder entre feminino e masculino, em que uma das partes em disputa entre 

forças era desfavorecida, com sobreposição de uma sobre a outra. 

Na História da Sexualidade – Vontade de saber, Foucault analisa as formas de 

interdição da sexualidade ao longo dos últimos séculos, e faz pensar numa analogia à 

configuração histórica para as mulheres no período aqui analisado: 

 

O que não é regulado para a geração ou por ela transfigurado não 

possui eira, nem beira, nem lei. Nem verbo também. É ao mesmo 
tempo expulso, negado e reduzido ao silêncio. Não somente não 

existe, como não deve existir e à menor manifestação fá-lo-ão 

desaparecer – sejam atos ou palavras.(...) Isso seria próprio da 
repressão e é o que a distingue das interdições mantidas pela simples 

lei penal: a repressão funciona, decerto, como condenação ao 

desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação 

de inexistência e, consequentemente constatação de que, em tudo isso, 
não há nada para dizer nem para ver, nem para saber (FOUCAULT, 

1988, p. 10). 

 

A respeito das ponderações de Foucault sobre a história da sexualidade, é 

possível pensar na dimensão histórica do silêncio feminino, como equivalente a uma 

certa “expulsão” das mulheres do acesso à produção do discurso político, na forma 
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como eram “classificadas, obrigadas a tarefas, destinadas a uma maneira de viver ou a 

uma certa maneira de morrer, em função de discursos verdadeiros que trazem consigo 

efeitos específicos de poder” (FOUCAULT, 2005, p. 29). Assim, o que importa aqui 

são os efeitos de verdade aplicados àquela sociedade e sua manifestação no modo de 

vida das mulheres, que experimentavam a repressão através do “silêncio”, como uma 

condição pré-estabelecida para elas. 

Portanto, cabe aqui destacar a exclusão a que as mulheres estavam submetidas 

em questões sociais, ao ficarem fora dos processos de participação política. Desse 

modo, torna-se relevante a discussão, ainda que breve, acerca do momento político 

brasileiro, que delimita também o recorte desta pesquisa, enquanto zona de silêncio 

feminino, ao menos no que diz respeito ao discurso oficial, ou da legislação. 

Para uma breve consideração sobre o governo de Wenceláo Braz, veja-se um 

panorama sobre ações e posturas desse presidente. De origem mineira, proporcionou o 

retorno
61

 da política do café-com-leite, que alternava os governos entre Minas Gerais e 

São Paulo (LUSTOSA, 1989, p. 71). Ao tomar posse em um período que seria cheio de 

conflitos, declarou governar acima dos partidos, e assim procurou se manter. Aliás, sua 

imagem é descrita como a do solitário de Itajubá, pois além do gosto pela pescaria, nem 

mesmo recepções ofereceu no palácio presidencial, abrindo-o apenas uma vez, e a uma 

festa filantrópica (LUSTOSA, 1989, p. 75).  

Tão zeloso pelos cofres públicos, dentre as tantas aparições na Careta, na edição 

de 19 de dezembro de 1914, J. Carlos ilustra-o amarrando e costurando bem um saco 

com dizeres “Dinheiros públicos” (figura 34), que tem ao seu redor ratos que se 

aproveitam dos furos, “enquanto se apertam os cordões da bolsa, os roedores famintos 

prosseguem no seu ataque” (CARETA, 19/12/1914, capa). Há, ainda, a imagem do 

presidente numa propaganda de cofres, ao que o político recomenda que os “haveres da 

nação devem ser confiados a cofres fortes”, ao que obtém como resposta “os cofres 

Berta honram a indústria nacional” (CARETA, 09/06/1917, p. 36). 

A aparição dele na Careta não se limita a essas caricaturas de um personagem 

avarento; ao contrário, como um dos principais aspectos da revista era tratar os assuntos 

                                                
61 Desde que os presidentes passaram a ser escolhidos por voto popular, em 1894, alternaram-se no poder 

políticos mineiros e paulistas, até que, com a interrupção do mandato do mineiro Afonso Pena em 1909 

com sua morte, assumiu Nilo Peçanha, nascido no interior do Rio de Janeiro, sucedido em 1910 por 

Hermes da Fonseca, nascido no Rio Grande do Sul, na cidade de São Gabriel (LUSTOSA, 1889). 
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políticos, o nome do presidente é bastante mencionado na medida em que a revista faz 

circular a situação política do Brasil. E as publicações sugerem mesmo uma aprovação 

de seu governo pelo tom das referências feitas a ele. “O presidente Wencesláo Braz, 

mantendo, neste ponto, a tradição mineira do presidente Affonso Penna, tem procurado 

assentar nas cadeiras vagas do supremo tribunal homens nos quaes a severidade moral 

complete o saber jurídico” (CARETA, 02/06/917, p. 20).  

Para um momento em que a política já era questionada do ponto da conduta de 

seus representantes, a nomeação acertada para cargos públicos, de homens de 

severidade moral, pode ser considerada uma forma de aprovação política. Também é 

mencionado seu caráter de “bom político”: “O presidente Braz tem conseguido governar 

sem opposição, docemente envolvendo os mais tenazes cultores do activo 

opposicionismo na sentinela rede da sua untuosa esperteza mineira” (CARETA, 

23/06/1917, p. 7). 

 

 

Figura 34: “Dinheiros públicos” – capa. Fonte: Careta 

(19/12/1914). Ilustrador: J. Carlos. 
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Também a família presidencial é mostrada na Careta, num ato caritativo de 

“socorro aos pobres e indigentes” (CARETA, 02/11/1918. p. 10). Na foto (figura 35) 

aparecem o presidente e um garoto, mas na legenda só são mencionadas “Mme. 

Wencesláo Braz e filhas
62

” na distribuição de ajuda aos pobres. Este ainda serve de 

indício da aprovação da atuação do presidente também na esfera social, com a 

participação de toda a família, num quadro de relevância significativa para o período, 

como era a ajuda aos menos favorecidos. 

 

 

Figura 35: Mme. Wencesláo Braz e filhas no “socorro aos pobres”. Fonte: Careta 

(02/11/1918, p. 10). Fotógrafo: sem créditos. 

 

É importante também destacar que, durante o período do governo de Wencesláo 

Braz, houve a Reforma Carlos Maximiliano, promulgada em 18 de março de 1915 pelo 

decreto 11.530. Foi mais uma das tentativas de organização do sistema escolar ocorridas 

na Primeira República, que pretendia reorganizar o ensino secundário e superior, por 

meio da centralização do ensino (SOUZA, 2008, p. 105). Com a reoficialiazação do 

                                                
62 Mais uma vez é ressaltada a figura das mulheres na filantropia, na distribuição ou arrecadação de ajuda 

para os menos favorecidos, que mais parecia um entretenimento ou matéria menor da esfera pública 

política, dada às mulheres burguesas para a satisfação delas em relação a um espaço que não ocupavam 

por direito. 
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Colégio Pedro II e regulamentações sobre o ingresso no ensino superior, pretendia-se 

garantir tanto neste último quanto no ensino secundário, a ação direta da União. Essa 

reforma se deu em função da descentralização da anterior, Rivadávia Correia, ocorrida 

em 1911, em que os institutos de ensino secundário e superior dos estados ganharam 

autonomia didática e administrativa. 

Outra questão que a reforma de 1915 apresentou foi em relação ao currículo 

oferecido no ensino secundário. Já acontecia, desde meados do século XIX, uma 

divergência entre a predominância do ensino clássico/literário e o científico, em que o 

primeiro era cada vez mais contestado. Enquanto o ensino da língua grega não resistiu 

ao decreto 11.530, o latim ainda permaneceu no currículo das escolas secundárias em 

equivalência a outras línguas – Português, Francês, Inglês e Alemão. “O ensino do 

Latim
63

 será ministrado de modo que no último anno o aluno possa traduzir qualquer 

trecho das orações de Cícero ou das obras de Virgílio.” (BRASIL, apud SOUZA, 2008, 

p. 106). 

Assim, analisar a estrutura política e social do governo presidencial de 

Wencesláo Braz acarretaria diversas observações, que em alguma instância poderiam 

até apresentar relevância para esta análise. Mas o que compete tratar aqui, como aspecto 

mais destacado, é a condição de “silêncio” das mulheres diante do quadro político, 

como mencionado inicialmente e suas implicações educacionais para elas. Enquanto 

para o homem “exigia-se para a cidadania política uma qualidade que só o direito social 

da educação poderia fornecer” (CARVALHO, 1987, p. 45), para as mulheres, nem isso 

seria suficiente, posto que mesmo alfabetizadas ou até se atingissem graus mais 

elevados do ensino, ainda assim, não votavam.  

De qualquer forma, é importante propor aqui a reflexão da possível relação 

histórica entre educação feminina e situação política das mulheres. Ainda que se 

considere o processo eleitoral como uma prática recente ou pouco estruturada para o 

começo do século XX no Brasil, não há como não pensar na intransigência contida na 

                                                
63 A esse respeito há uma notícia publicada na Careta do dia 27 de março de 1915, de número 353. Trata-

se de um comentário sobre a Reforma que também não escapou da sutileza irônica sempre em evidência 

na revista. Na coluna assinada por “X.” encontra-se um texto falando sobre o amor à infância, no qual o 

autor inicia citando, em latim, a passagem bíblica em que Jesus manda vir a ele as crianças, e prossegue 

ironicamente: “A nova reforma do ensino atochou latim em quantidade suficiente para traduzir essa frase 

e qualquer outra” (CARETA, 27/03/1915). Tendo em vista os debates que se faziam para esse aspecto 

educacional, há a crítica à permanência de conteúdos como o latim, considerando-o obsoleto por ter 

aplicação às passagens bíblicas, o que num momento de defesa de uma educação mais cientificista, não 

seria o foco dos programas educacionais. 
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prática das mulheres não serem admitidas como eleitoras na Constituição da República 

Brasileira (1889).  

Teriam sido ignoradas como eleitoras e possíveis figuras políticas em 

consequência da menor atividade econômica por parte das mulheres, no período? Essa 

proposição pode ser sugerida em decorrência do que noticiou a Careta, a respeito da lei 

eleitoral da Noruega, que considerava eleitoras municipais “não só todas as mulheres 

solteiras ou viúvas, que paguem de contribuição 400 coroas nas cidades ou villas e 300 

nas povoações ruraes, mas também todas as mulheres casadas cujos maridos paguem 

iguaes quantias” (CARETA, 26/01/1918 p. 4). Neste caso, o exercício do direito político 

ficava por conta da participação econômica, independente do sexo, mas não era o que 

acontecia em tantos outros países, que assim como no Brasil, não permitiam ainda esse 

acesso
64

 sob nenhum pretexto. 

Na tentativa de reverter a situação, o movimento pelo sufrágio feminino 

acontecia no Brasil e no mundo todo, e parecia ganhar cada vez mais impulso, como na 

“República Argentina [em que] a Câmara dos Deputados de Santa Fé concedeu às 

mulheres o direito de voto. Santa fé da câmara!” (CARETA, 04/07/1914, p. 26). E assim, 

entre deboches, apoio ou simplesmente aceitação de um processo que se despontava 

como irreversível, a Careta cumpria seu papel de informar sobre o desenrolar dos 

acontecimentos, conforme sufragistas e adeptos tomavam partido pela causa.  

O periódico publicou que o Deputado Mauricio de Lacerda, apresentou no ano 

de 1917 um projeto de lei que propunha conferir às mulheres o livre exercício do direito 

ao voto (CARETA, 23/06/1917, p. 29), mas que não obteve êxito – pois as mulheres no 

Brasil só conseguiram esse direito em 1932. Com isso, percebe-se que a resistência ao 

sufrágio feminino não era só uma caricatura da Careta, mas uma recusa do próprio 

Estado, cujos governos eram compostos até então exclusivamente pelos homens! O 

valor à presença social feminina continuava então restrita ao seu aspecto físico, sua 

beleza. 

Na charge Duvida, (figura 36) que trata com ironia essa tentativa do projeto de 

lei para o sufrágio feminino, observa-se a fala de uma moça: “Si o projecto do 

Mauricio/no congresso emfim passar/meus dez mil apaixonados/quererão em mim 

                                                
64 Veja-se uma lista com o ano da permissão ao sufrágio feminino em alguns países: Nova Zelândia – 

1893; Austrália – 1902; Finlândia – 1906; Noruega – 1913; Estados Unidos – 1920; Grã-Betanha – 1928; 

França – 1945; Bélgica – 1946; Suiça – 1971; Kuwait – 2006 (DAWKINS, 2007, p. 342). 
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votar?” (CARETA, 23/06/1917, p.  29). O número de apaixonados, afirmado pela moça 

da charge, talvez sugira que, se fosse aprovada a lei, as que tivessem o atributo da 

beleza e da fama pela mesma, recorreriam à política, como se somente isto a mulher 

pudesse oferecer em termos de manifestação social, firmando mais uma vez um 

discurso na concepção da superficialidade da presença feminina. 

 

 

Figura 36: “Dúvida” – charge. Fonte: Careta (23/06/1917, p. 29). Ilustrador: J. Carlos. 

 

É curioso ainda perceber como a Careta tratava a possibilidade de as mulheres 

virem a participar da vida política, ainda que em situações emitidas a partir do caráter 

caricatural e cômico da publicação. Uma história a esse respeito, narrada na Careta, faz 

pensar na sinceridade e escracho das relações que a revista propunha por vezes. De 

título “Um marido futuroso – em pleno regimen do feminismo”, apresenta-se a previsão 

do comportamento de um marido no ano de 1940, “alguns annos depois de ter passado 

no congresso o projecto Mauricio de Lacerda sobre o voto das mulheres”. Thomaz 

Bocó, o tal marido, cometera suicídio, tendo sido esmagado por um trem de ferro. Ele 

trazia um bilhete no bolso, encontrado pela polícia, no qual narrava como havia se 

envolvido com Anna Bellona, a esposa, a qual conhecera numa reunião eleitoral, em 
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que ela acusava uma concorrente de “se occupar em excesso com os trabalhos de sua 

casa, em vez de deixa-los para o marido”.  

Ele contou ainda sobre os êxitos da carreira política de Anna Bellona, e que, 

apaixonados, pretenderam se casar: “(Ela) veiu à casa de meus paes para pedir minha 

mão” (sic). E ele contou ainda sobre seu acanhamento e falta de jeito para lidar com a 

situação: “Eu, apezar dos 28 annos fiquei vermelho como um pimentão e escondi a 

cabeça no cóllo de minha mãe”. Casados, após a lua de mel, veio um filho, com o qual 

ele teve de se refugiar em Petrópolis, fugindo de uma epidemia, e a mulher permaneceu 

no Rio de Janeiro para cuidar do trabalho na Câmara dos Deputados. Trocando 

correspondências sobre os cuidados com o filho, Thomaz Bocó disse ser necessário uma 

ama para amamentar a criança. “Nada de amas. Experimente primeiro amamental-o 

você mesmo”. A história termina com a cena trágica do marido tentando amamentar a 

criança no jardim da cidade e a noticia de que a mulher almejava o Senado. O bilhete se 

tornou ilegível no acidente em que Bocó morreu, de modo que não apresentou mais 

desfecho (CARETA, 21/07/1917, p. 31). 

É sugestivo, primeiramente, o modo como a Careta propõe uma reversão dos 

valores, ao mencionar que uma vez com acesso ao poder, as mulheres agiriam de forma 

intransigente com os homens – haja visto o nome do homem da história, Bocó, que 

equivale a tolo, ingênuo. Seria esta uma projeção feita como contraponto do tratamento 

dispensado às mulheres, de as “impedirem” o acesso à vida política?  

Nesse sentido, pode haver uma ironia no texto da Careta, ainda que não 

exatamente de forma proposital, sobre o lugar dispensado para as mulheres naquele 

momento: uma opressão que se exercia na sobreposição de atuações sociais, como se a 

relação entre gêneros não pudesse ser harmoniosa. A interpretação de denúncia para a 

situação das mulheres, de seu silêncio e submissão social e política, talvez não fosse 

clara para aquele momento, em que certamente se queria fazer graça, mas 

independentemente disto, fica evidente uma situação de relação de forças em que uma 

das partes não seria satisfeita. A fictícia violência sofrida pelo marido Bocó não foi 

suportada. Por que, então, haveriam de suportá-la as mulheres com todo aquele quadro 

de submissão que se entendia como naturalizado para elas? O poder político parecia 

significar opressão para as mulheres por não conceder igualdade de condições para 

ambos os sexos. 
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Isso traz também indícios para pensar sobre a educação das mulheres no período. 

Fundamentada em “saberes” diversos que pregavam basicamente a inferioridade 

intelectual delas e, portanto, um papel social restrito aos cuidados com filhos, casa e a 

própria beleza
65

, o direito à educação superior praticamente não existia para as 

mulheres. A Careta em seu contexto parecia ignorar essa possibilidade, já que nem a 

mencionava, como se pode ver na fotografia das turmas de medicina (figura 37), direito 

(figura 38) e engenharia (figura 39) em circulação na revista
66

.  

 

 

Figura 37: “Faculdade de medicina de Medicina de Bello Horizonte”. Fonte: Careta 

(23/05/1914, p. 21). Fotógrafo: sem crédito. 

 

 

 

 

 

 

                                                
65 Em concordância ao apelo constante pelo que as mulheres deveriam estar sempre atentas aos cuidados 

com a beleza, e de que o mais importante para o gênero era manter-se sempre atrativo aos olhos 

masculinos, pode-se constatar a apreciação feita das mulheres pelos homens pelo trecho que se segue: 

“Provérbios; A vaidade é o recurso daquelle que vale pouco” (CARETA, 15/05/1915 p. 29). 
66 Não se pretende generalizar a pouca entrada das mulheres no ensino superior como não existente, mas 

sim como uma presença não notada através das publicações da Careta, que por vezes divulgava as fotos 

das turmas de ensino superior, não sendo mencionadas mulheres. 

Figura 38: “Faculdade livre de 
Direito”. Fonte: Careta (02/08/1915, 

p. 20). Fotógrafo: sem crédito. 

Figura 39: “Escola Polytechnica” (Os 
engenheiros civis de 1916). Fonte: Careta 

(05/05/1917, p. 26). Fotógrafo: sem crédito. 
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É importante que fique claro o teor da analogia entre silêncio feminino na 

política e o mencionado para a educação, no caso do ensino superior. Recorrendo mais 

uma vez à institucionalização do discurso político, baseado em grande escala na 

medicina e no direito, percebe-se uma negação das mulheres desde a possibilidade de 

entrada delas no que poderia lhes proporcionar um acesso ao discurso autorizado. 

 

O que é afinal um sistema de ensino senão uma ritualização da 

palavra; senão uma qualificação e uma fixação dos papéis para os 
sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo doutrinário ao 

menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso 

com seus poderes e seus saberes? (...) Não constituiriam o sistema 

judiciário, o sistema institucional da medicina, eles também, sob 
certos aspectos, ao menos, tais sistemas de sujeição do discurso? 

(FOUCAULT, 2010a, p. 44-45). 

 

A regulamentação para o discurso político do ponto do direito e da medicina, 

proposta por Foucault, ajuda nessa leitura de exclusão das mulheres do aparelho 

político, na medida em que aponta a educação como a ritualização da palavra, como que 

sinalizando a permissão para integrar o discurso. Desse modo, não restava às mulheres 

muitas opções de atuação social, senão aquelas em que a elas era destinado o papel de 

redistribuir um discurso já formulado, possível apenas de ser transformado no nível da 

prática, sem possibilidade de interferência nos saberes que o constituía. Restava o 

questionamento e a resistência aos papéis impostos, o que não era unânime, visto o 

arranjo coercitivo das instituições. 

Portanto, entende-se que o caminho percorrido pelas mulheres foi o das 

“margens
67

”, na medida em que não foi oferecida a elas a possibilidade do embate 

político nas duas primeiras décadas do século XX, nem pela permissão ao voto, nem 

pela entrada na educação, nos cursos que moldavam o discurso dominante.  

Para apontar com mais especificidade para o que se considera uma “margem” 

utilizada para atuação social feminina, faz-se aqui a colocação do conflito da Primeira 

Guerra e os possíveis impactos para a ocupação de novos papéis pelas mulheres, com 

consequente mudança para a situação da educação feminina. 

                                                
67

 A esse respeito, pode se pensar em permissões como em relação às artes, atuação permitida para as 

mulheres, ainda que com restrições, mas com acesso, no caso da literatura, música, artes cênicas; no 

exercício do magistério, para o qual a mulher foi recrutada para o ensino primário, na empreitada pela 

escolarização em combate ao analfabetismo; e como se verá na sequência, na necessidade de ocupação de 

novos papéis, impostos pela Guerra. 
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2.3 A PRIMEIRA GUERRA NA PRODUÇÃO DE NOVOS PAPÉIS FEMININOS: 

IMPLICAÇÕES EDUCACIONAIS E SOCIAIS 

 

 

A Primeira Guerra Mundial, que se iniciou em 1914, por se tratar de um tema 

que incluía a política e pelo impacto causado em nível mundial, foi amplamente 

divulgada pela Careta. Os diversos enunciados da mesma apresentam uma dispersão 

discursiva: informam sobre a situação do conflito, mostram as implicações e 

repercussão nos diversos âmbitos da conjuntura, como o econômico e social, ou 

simplesmente fazem humor com os beligerantes. Uma grande instituição, mobilizando 

tantas outras: na medida em que a guerra se desenrolou, submeteu praticamente toda 

dinâmica do globo terrestre, assim como também atingiu a vida nacional, que mesmo 

tendo a possibilidade de se integrar ou não à guerra, acabava por ser diretamente 

atingida.  

Sofreram mudanças as transações em nível internacional, como as atividades da 

economia, submetidas às oscilações entre importações e exportações, produção de 

material bélico, mão de obra na indústria e prestação de serviços, o uso e criação de 

novas tecnologias no conflito, além dos deslocamentos e impactos sobre a vida e 

comportamento humano, os quais mais interessam para esta discussão. A dimensão do 

conflito é apontada por Hobsbawm (1995) na definição do início do “breve” século XX 

que, segundo ele, foi inaugurado pela Guerra e conduzido em sua primeira metade, pela 

extensão com a II Guerra (1939-1945). 

 

A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização 

do século 20 desmoronou nas chamas da guerra mundial, quando suas 

colunas ruíram. Não há como compreender o Breve Século 20 sem 
ela. Ele foi marcado pela guerra. Viveu e pensou em termos de guerra 

mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não 

explodiam. Sua história e, mais especificamente, a história de sua era 
inicial de colapso e catástrofe devem começar com a da guerra 

mundial de 31 anos (referência ao tempo, com intervalo, entre as duas 

grandes guerras). Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi 
tão impressionante que muitos inclusive a geração dos pais deste 

historiador, ou pelo menos de seus membros centro europeus se 

recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava 

"antes de 1914": depois disso veio algo que não mais merecia esse 
nome (HOBSBAWN, 1995, p. 30). 
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O teor da afirmação do historiador ajuda a justificar o recorte temporal deste 

trabalho, por ter sido escolhido o período da I Guerra para seleção dos anos de 

publicação de análise da revista. A própria Careta traz em destaque a problemática das 

relações, que numa organização social antes nunca vista – um conflito bélico de 

dimensão global – foi tratada como um novo momento para as mulheres, pela postura 

que elas tiveram que assumir frente à realidade imposta pela guerra.  

Mesmo assim a revista não abriu mão do discurso que atribuía às mulheres a 

futilidade nas relações destinadas a elas. Nesse sentido, “As flores nacionaes” (figura 

40), é uma charge em que se coloca uma mulher a dizer: “Como é atroz a guerra. A 

Europa já não nos manda mais nada. Nem Houbigant, nem Coty. Só nos resta gastar o 

que a nossa terra produz” (CARETA, 01/05/1915, p. 11). Ao mesmo tempo em que 

comenta uma questão econômica
68

, relativa à escassez de produtos industrializados e 

importados dos países europeus, parece colocar as mulheres no seu lugar de meras 

expectadoras em relação ao conflito bélico, sem envolvimento maior no assunto. Assim, 

cabe àquela elegante senhora apenas lamentar a falta de perfumes que antes chegavam 

ao Brasil, sugerindo até mesmo um entendimento muito pueril da gravidade do conflito 

por parte das mulheres.  

                                                
68 A charge “Flores Nacionaes” ainda pode colocar em questão a percepção de Azevedo (1976) sobre o 

surto industrial ocorrido a partir do período da Guerra, que segundo o autor partiu da necessidade de 

acompanhar “um conjunto de transformações e crenças características da vida social, nos principais 

núcleos de concentração humana, como São Paulo, Rio de Janeiro”, pois a personagem burguesa da 

ilustração parece questionar a qualidade dos produtos brasileiros, pelo menos no que diz respeito à 

indústria de cosméticos, deixando-se notar a preferência pelos produtos importados, seja realmente pela 

sua qualidade ou pelo “status” ao dar ênfase a tudo que vinha da Europa como sinal de elegância.  
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Figura 40: “As Flores Nacionaes”. Fonte: Careta (01/05/1915, p. 11). Ilustrador: J. Carlos 

 

Por se tratar de um tema político, a Guerra também confere às mulheres o 

silêncio, além da indiferença à seriedade da conflagração internacional. “Em todos os 

recantos do planeta em que existem homens cultos, a Grande Guerra em que se debatem 

as velhas raças européias é o thema preferencial das conversas e a preoccupação 

absorvente dos espíritos” (CARETA, 19/10/1914, p. 7); ou seja, espíritos não os 

femininos, certamente, segundo a maneira da Careta em tratar a opinião das mulheres. 

 E assim, é mostrada em outra charge uma forma de menosprezar a percepção 

feminina do conflito. “A guerra dentro de casa” (figura 41) traz a reclamação de uma 

mulher, ilustrada com um livro segurado displicentemente, quase caindo no chão, e 

expressão de insatisfação em relação ao pai, que não queria discutir a Guerra, segundo 

ela, porque não sabia dar uma avaliação a respeito, e prossegue: “Que apotheose 

horrível! Uma tremenda caudal de sangue alagando vastos campos de trigo pisado!”, e 

como que ignorando a opinião dela, tem como resposta a interrogação sobre qual seria o 
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seu conhecimento sobre os elementos que citou em sua “análise” (CARETA, 

03/10/1914, p. 35). Percebe-se no pai a postura comum na Careta em tratar as 

interferências femininas: a fala da mulher não é avaliada pelo conteúdo, mas 

grosseiramente pela forma, reduzindo-a ao idiotismo descabido, ainda que a opinião 

dela tivesse relação com os acontecimentos bélicos. Pode-se pensar ainda numa crítica 

ao conhecimento incapaz de acompanhar reflexões por analogia, o que propõe a mulher 

como novo elemento, ainda incompreendido, na esfera da prática discursiva. 

  

 

Figura 41: “A guerra dentro de casa” – charge. Fonte: Careta (03/10/1914, p. 35). 
Ilustrador: J. Carlos 

 

Mesmo que em concepções e expressões pejorativas sobre o feminino e a sua 

capacidade de acompanhar as dimensões reais do conflito, os rumos que a Guerra dava 

ao contexto mundial fizeram com que a Careta sucumbisse à necessidade de relatar as 

mudanças desencadeadas: uma situação que aceitaria as mulheres com mais 

participação social nas relações envolvendo os gêneros.  
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Ao menos esta era a previsão, ao modo da Careta: “É de crer que com a guerra 

se abra à mulher um novo mundo com todas as regalias que goza o homem” (CARETA, 

24/08/1918, p. 31). O texto se inicia com a observação sobre a diferença de tratamento 

que se estabelecia para as mulheres, posição constantemente assumida no discurso da 

Careta, a de que os homens tinham mais regalias em relação a elas. É curioso notar 

como o texto assume a suposta superioridade masculina de forma naturalizada por meio 

de discursos, assim como já discutidos, tanto biológicos quanto sociais, forjados pelas 

instituições. O jogo de forças que se estabelecia nas relações de gênero afastava o 

entendimento de que fosse possível a promoção igualitária das experiências humanas. 

Estaria o argumento para esse entendimento no efeito de verdade causado pela tal 

costela de Adão? Ou na fragilidade física feminina, ou ainda na hipotética debilidade 

mental sustentada em relação a elas, que as teria tornado inferiores aos homens?
69

  

Neste ponto, pode-se ainda analisar as relações de gênero em analogia ao 

movimento da Guerra, em que governantes declararam o conflito para resolver 

problemas políticos nos campos de batalha e assolando as cidades, devastando 

multidões que possivelmente não participavam diretamente daquelas ideias. “A morte 

na guerra é banal” (CARETA, 01/03/1915, p. 16), a morte de milhares ou a limitação das 

experiências femininas, tudo por instituições que antes de tudo desejavam se sustentar 

vivas e dominantes, custasse o sangue ou o cerceamento de existências, não importava. 

Sobre a questão da ocupação de novos papéis femininos, da nova posição a que 

as mulheres teriam direito, ela está antes de tudo relacionada à ocupação de cargos antes 

preenchidos por homens, ao menos na Europa, nos países que estiveram envolvidos 

mais diretamente no conflito desde seu início. A Careta traz comentários do tipo: 

“Alguns brasileiros que voltam da Europa salientam em suas impressões o facto de 

haver em Paris um grande numero de mulheres acephalas
70

” (CARETA, 10/10/1914 p. 

36), mas há também as notícias de que, nesses lugares, onde os homens estavam em sua 

maioria nos campos de batalha, as mulheres assumiam seus postos. Já em 1917, a 

Careta ainda ressaltou um possível problema ao fim da Guerra, que apesar da garantia 

                                                
69 O que cabe em relação às perguntas feitas não é o desejo de buscar respostas temporais, mas sim de 

desconstruir conceitos naturalizados a partir de saberes disseminados nas práticas e discursos 

institucionais. E o discurso religioso, como a leitura da Bíblia a partir de seu efeito de verdade, parece ter 

sido um artifício explorado também em outros discursos. 
70 É importante ressaltar o tipo de comentário sobre o feminino: considerar mulheres acéfalas pela falta da 

presença maciça dos homens. Dessa vez uma exposição quase literal de como as mulheres eram 

colocadas nas relações de gênero, com a dependência delas sobre o aspecto do governo masculino.  
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de que os combatentes, quando voltassem da Guerra, teriam seus trabalhos mantidos, os 

direitos deles acabariam “burlados pela preferência ao sapiente labor feminino em todas 

as situações em que a habilidade das mulheres houver demonstrado superioridade sobre 

o hábil trabalho do homem” (CARETA, 15/09/1917, p. 8).  

Até mesmo fotos sobre essa situação do trabalho feminino a Careta publicou, 

como é o caso dos bonds de Paris que ganharam condutoras e cobradoras (figura 42).  

 

  

 

No entanto, é preciso enfatizar que o sentido da abordagem para este trabalho 

vai além da simples ocupação das mulheres em novas funções para suprir a falta 

daqueles que antes as executavam. O importante a ressaltar é sobre a educação oferecida 

às mulheres, tudo isso, levando em conta o aspecto global que o conflito trouxe. Se as 

mulheres passaram a ocupar cargos nunca antes ocupados por elas, e se era possível – se 

não provável – de que desempenhassem as ocupações tão bem quanto os homens, ou até 

melhor, era de se esperar por uma nova demanda educacional para as mulheres que 

tendia a surgir desse quadro.  

Para tal, leva-se em conta que a crescente tecnologia em avanço, e pode-se 

mesmo afirmar acelerada pela Guerra, exigiria pessoas capacitadas para o mundo do 

Figura 42: Mulheres condutoras de 
bonds em Paris. Fonte: Careta 

(20/03/1915, p. 34). Fotógrafo: 

sem crédito. 
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trabalho. Provada a competência feminina para atuar nessa esfera social, elas não 

voltariam simplesmente para o interior dos lares em grande número como antes, mas 

iriam, pelo impulso do momento, buscar suas colocações. Como o que interessa aos 

empregadores é desde sempre a habilidade do trabalhador, elas poderiam começar a 

concorrer, com o passar do tempo, a cargos cada vez mais elaborados e, para tal, ainda 

mais a escolarização e aquisição de habilidades antes dispensadas, seriam fatores 

determinantes. 

Portanto, aqui se delimita a Guerra como um período de transição para a 

situação feminina, tanto no que diz respeito à ocupação do espaço público por elas, 

quanto à nova conformação educacional esperada, devido ao contexto explicitado. 

Considera-se que, apesar do Brasil só ter se tornado beligerante, ou ter sido colocado no 

conflito em 1917, a Guerra ainda assim tenha repercutido aqui e também tenha trazido 

essas transformações, vistos os limites tênues de circulação de informações e trocas de 

experiências devido ao teor conflito.  

Apesar de sofrerem restrições, as mulheres começavam uma entrada maior para 

a escolarização. Mesmo antes dessa entrada sugerida pela guerra, aprender a ler e 

escrever não estava fora das possibilidades de uma jovem, principalmente se situada 

num centro urbano, o que lhes facilitaria o acesso às novidades de seu gênero. Leva-se 

em conta também a grande saída de pessoas da Europa, fugidas do horror da destruição 

da Guerra, o que causava um trânsito de experiências e desmistificações ainda maior 

acerca da realidade apresentada pelo conflito, da vulnerabilidade humana nas relações 

com os governos e, portanto, consigo mesmos.  

A partir dessa esfera, portanto, admite-se uma nova realidade para as mulheres 

do ponto de vista educacional, com vistas a uma colocação tão conscientes de suas 

possibilidades e participação no contexto como não pudera ter acontecido até aquele 

momento. 
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CAPÍTULO III – A ATUAÇÃO FEMININA DESCRITA NA CARETA E A 

NORMALIZAÇÃO PROPOSTA – EDUCAÇÃO PARA A VIDA URBANA 

 

 

 Tratar o tema da educação feminina presente nas páginas da Careta, pela 

perspectiva foucaultiana, incentivou na análise da instrução dispensada às mulheres 

como normas estabelecidas para o gênero pela própria revista. O jogo de forças, 

percebido entre a conduta feminina e a proposta de um padrão para tal, faz pensar na 

configuração e implicações educacionais para aquelas mulheres, principalmente no que 

diz respeito às regras de comportamento para atuação nos “emergentes
71

” centros 

urbanos. 

Um modo de tentar delimitar essas formas do feminino foi observar como eram 

tratados em relação à figura masculina, os espaços que compartilhavam e os que não 

compartilhavam. Nesse contexto, destaca-se que, quando se trata de política, negócios, 

guerra, enfim, de assuntos ligados à esfera econômica e de administração pública, a 

presença feminina não é notada, pois ela estava à parte desses universos, até então 

marcadamente masculinos. 

Como já apontado, as mulheres estavam presentes principalmente nos ambientes 

sociais e familiares, na divulgação de projetos filantrópicos, às portas das igrejas, nas 

notícias relacionadas à instrução pública, como professoras ou como meninas que iam à 

escola, na publicação dos feitos artísticos e como alvo de anunciantes na divulgação de 

produtos destinados ao universo dito feminino. 

A diferença de “ambientes” entre o masculino e o feminino chama a atenção – 

em que pese a parcialidade desta proposição – para a realidade vivida pelas mulheres, 

principalmente as da burguesia, para as quais foi estabelecido um lugar mais de 

passividade, em que os discursos de relevância social – de comportamento, moral, 

médico, de legislação, religioso – eram proferidos basicamente pelos homens.  

 

                                                
71 Sevcenko (2006, p. 650), em nota de seu texto aponta um quadro sobre as principais capitais brasileiras 

e seu número de habitantes entre o fim do século XIX e início do XX. No período que compreende os 

anos de 1872 a 1920, o Rio de Janeiro dá um salto de 274.972 habitantes para 1.157.873 em 1920. Dessa 

forma, considera-se emergente por ajuntar tal número de pessoas num centro urbano em relativo curto 

espaço de tempo. 
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Aos homens caberia enfrentar a competitividade do mundo público, 
enquanto as mulheres deveriam continuar voltadas para o privado, 

tendo na maternidade o ponto definidor da feminilidade. Dessa forma, 

apesar da defesa de um novo protótipo de feminilidade baseado na 
figura da mulher moderna e esclarecida, manter-se-ia o pressuposto da 

maternidade como base da feminilidade (MATOS, 2003, p. 123). 

 

Assim, eram destinadas às mulheres, em grande parte, funções e atividades 

domésticas ou no âmbito do lar. A escassa escolarização e o baixíssimo – quase nulo – 

ingresso em carreiras de cursos superiores sugerem esta consideração. Mesmo a 

escolarização a que têm acesso as meninas, era para educar para o casamento, para os 

cuidados com o lar (ALVES e BELTRÃO, 2009), ou como uma opção mais 

evidenciada a partir da Primeira República Brasileira, de seu ingresso nas Escolas 

Normais, principalmente para o atendimento ao ensino primário. 

O teor das publicações da Careta e seu conteúdo apontam para uma postura 

propagadora e mantenedora da situação estabelecida para as mulheres, numa ordem 

burguesa, a que se adequavam as elites das populações urbanas. Como exemplo, 

podemos tomar a vigilância e julgamento em relação à saída das mulheres 

desacompanhadas à rua. Até mesmo juristas intervinham, fazendo restrições sobre 

mulheres honestas saírem sós. Já as mulheres pobres não se enquadravam nessa 

recomendação, pois precisavam comparecer ao emprego ou ir à procura de um trabalho 

(SOIHET, 1997). Assim, no texto a seguir, pode ser observada uma ambivalência em 

relação à última informação comentada, na medida em que a prescrição para que as 

mulheres saíssem sempre acompanhadas pode ser observada no cotidiano do período, e 

até justificada pela intenção e ação do homem da narrativa, porém reformulada ao ser 

colocada como uma nova realidade de permissões à circulação feminina, conforme elas 

consigam uma reação, ao que pode ser considerada uma adversidade. 

 

Moda original 

Não há muitos dias, segundo a justa apreciação dos jornaes, uma distincta 

senhora lançou em público uma original moda que será de grande utilidade à 

moral da cidade se a maioria das senhoras que vêm às compras72 adoptar o 

modelo tal qual foi lançado.  

É o caso que um individuo qualquer, como tanto moço bonito que por ahi 

anda, vendo aquela senhora parada à espera de seu bonde, verificou 

                                                
72 Esta referência às mulheres que poderiam estar nas ruas sozinhas, por motivo de compras, pode 

abranger empregadas em compras para as patroas, o que parece pouco indicado no texto, sendo mais 

possível que ele venha reforçar uma relação mais naturalizada da publicação com as mulheres burguesas, 

uma vez o poder aquisitivo ajuda a delimitar a camada social. 
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previamente se ella não estava acompanhada, com alguém ao lado para a 
defender, e uma vez satisfeito com o exame, que o satisfez, iniciou uma série 

de graçolas e dictos picantes convencido de que assim ia conquistal-a.  

A senhora, porém, sentindo-se offendida, lembrou-se que tinha uma mão e 

cinco dedos, resolvendo castigar o insolente com os recursos que no 

momento dispunha. 

E deu então no descarado um tal sopapo que lhe estragou as bitaculas, sendo 

apenas lamentável não ter ella na ocasião um instrumento qualquer, porque 

assim evitaria de sujar a mão na cara do porco. 

Se a moda, tão bem lançada, pegar de facto, será caso de uma apotheose ao 

sexo frágil... (CARETA, 17/08/1918, p. 8).  

 

Ao indicar a ação da senhora como uma “moda” que, se difundida, poderia ser 

tida como um ponto alto, uma “glória” para o gênero feminino, o texto parece se referir 

ao movimento, do deslocamento mesmo de uma situação que defendia a necessidade do 

amparo masculino para a independência dela, ao menos em situações desse teor, da 

circulação das mulheres. Assim, pode-se pensar no comentário da Careta como apoio à 

reação da mulher da história, como que lhe dando o aval para sua circulação, ou 

simplesmente aderindo a uma realidade já “irreversível”, entretanto, tentando interferir 

ainda através da instrução de como se defender e se resguardar.  

Desse modo, ressaltado o aspecto do cuidado com a moral, indicado como de 

grande utilidade no início do texto citado da Careta, pode-se entender a situação como 

um alerta e instrução para as mulheres, que sob nova ordem, da aceitação de novos 

hábitos, impostos principalmente pelo convívio nos centros urbanos, estariam também 

numa maior exposição em lugares públicos. E como a vulnerabilidade delas implicava 

diretamente na vulnerabilidade dos maridos e das instituições em geral, que tratavam 

dos discursos para a melhor adequação e conformação feminina na sociedade, nada 

mais estratégico do que reforçar uma atitude, como a da senhora da história, ainda mais 

que se tratavam de “moços bonitos” os que andavam pela cidade a galantear senhoras e 

senhoritas.  

Ainda, se levada em conta a pouca capacidade de julgamento, atribuída por 

vezes às mulheres na Careta, elas seriam “presas fáceis” daquelas graçolas, ainda mais 

se considerada a vaidade feminina, que poderia ser atingida com um episódio deste teor. 

Outra regulamentação a respeito do comportamento feminino, sobre como 

deveriam se portar em locais públicos, encontra-se num texto que, apesar de 

relativamente extenso, é necessário citá-lo na íntegra por conter indícios bastante 

significativos do discurso para a conduta feminina: 
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Pelo bom tom 
Uma pequenina phrase, dicta em voz alta por certa mocinha gentil, 

sabbado passado na ALVEAR, justamente no momento em que eu 

tomava lugar numa mesa ao lado da que occupava o galante grupo em 

que a bem vestida donzella se achava – muito pequenina em verdade a 
phrase! – vibrou com tal vigor no ambiente, que pouco depois todo o 

meu pensamento em torno della girava, minhas ideias também...  

A senhorita dissera simplesmente: “Os elegantes têm a mania de não 
levar a serio o que é bom”. Mais coisas disse ella, fez mesmo gestos 

mais bonitos do que quando aquella phrase  proferiu... Mas a phrase, 

aquella phrase!... Em primeiro lugar entendo que uma moça, por mais 

expansiva que seja, nunca deve gritar em demasia quando se encontra 
com as amiguinhas em qualquer centro mundano e muito menos 

povoar de gestos alguns metros do largo espaço que a sombra de sua 

“silhouette” cobre. Aquellas que assim procedem, querendo tornar-se 
encantadoras, esquecem ser a graça subtil, discreta, natural – e 

revelam, sem o saber, muitos dos defeitos que ellas jamais 

confessariam se na ocasião não estivessem exclusivamente 
preoccupadas em produzir “melhor efeito” que as outras. Ninguém 

nega que o maior encanto da mulher está na graça de seu todo; mas a 

graça em exaggero degenera em caricatura... Imagine-se agora uma 

mulher servindo de modelo ao ridículo!... É uma bruxa perfeita!... 
Porque se expressará tão bella senhorita daquella maneira?... “Levar a 

sério o que é bom!” Pois expressou-se mal, muito mal mesmo! Uma 

moça verdadeiramente elegante mede o que diz para ter poderio, pois 
que ella em verdade se faz rainha e deusa ante o próprio espelho, que 

indubitavelmente é o único altar de seu toucador. Rir alto é salutar, 

mas falar como pensa, falar em tom suave, em surdina quasi, de modo 
que impressione, aos ouvidos, aos olhos; provoque mesmo os lábios, 

desperte o desejo; mas de leve, com voz clara, timbre certo, gestos 

amenos, que a sua imagem, gravando-se imperceptivelmente na 

memória de todos que a ouvirem, por elles elegida, terá em cada salão 
um throno na cadeira que occupar. A vivacidade excessiva desnorteia, 

pois desloca a mulher no conjunto harmonioso de suas linhas, dá-lhe 

um ar viril, abruptalhado, quando ella pelos próprios tecidos que veste 
exige brandura, tudo o que é macio, o bello sempre novo de uma 

adolescência perenne. Eis porque as velhas rabugentas ou solteironas, 

não podendo voltar a ser creanças, ficam brutaes como os homens!... 

Comprehendi no entretanto o sentido que a mocinha da ALVEAR 
queria dar à sua phrase. Mas foi infeliz, repito... Não somente os 

elegantes deixam de levar a serio o que é bom, visto ninguém de nos 

levar... simplesmente porque o que é bom se come e o resto põe-se 
fora, caroço ou casca; faz-se com elle o que a mocinha o não faria 

com o seu modo de ser “encantadora” se fosse um pouquinho mais 

baixo. Mario de Haristal (CARETA, 19/01/1918 p. 33). 

 

O autor, partindo da situação que presenciara, teceu longa apreciação acerca das 

mulheres, o que esperava da presença e do modo delas se expressarem, num contexto 

dito “elegante”. O exame é pontual, e as prescrições bastante claras. Para tal, analisa os 
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gestos, movimento, expansão, timbre da voz, expressão, enfim, esmiúça toda a postura 

corporal e a repercussão dessa manifestação para ele, que se coloca como um homem 

que sabe o lugar que as mulheres devem ocupar nos espaços públicos.  

A crítica se inicia pelo que ela fala, dando sua opinião acerca dos elegantes, “de 

não levarem a sério o que é bom”. Mas o que teria essa fala de tão perturbadora, assim 

como é descrita no texto? A opinião do autor deixa claro o modo como ele interpretava 

manifestações femininas em meios sociais, sendo que, sobre o conteúdo da fala ele 

revela considerar que seja necessário estabelecer limite, uma medida, a qual a moça 

parece extrapolar ao emitir uma crítica aos elegantes.  

Ainda pode ser observado que a moça expressa um “conhecimento”, uma 

proposição que não era apropriado às “donzellas”, como ela foi considerada pelo autor, 

de emitir sua opinião sobre o que é bom, julgando não o saberem os próprios elegantes. 

Pode-se considerar aqui o que diz Perrot (2003) acerca da sexualidade feminina, e que 

pode ser colocado também para este caso, “o prazer feminino é negado, até mesmo 

reprovado: coisa de prostitutas” (PERROT, 2003, p. 16). Se a fala da “mocinha gentil” 

ressoou nas ideias do cronista do cotidiano, sendo ao final admitida como 

compreensível, mas ainda assim intolerável, pressupõe-se que o problema parece ser 

relativo à opinião ser emitida por uma mulher. “Uma moça verdadeiramente elegante 

mede o que diz para ter poderio, pois que ella em verdade se faz rainha e deusa ante o 

próprio espelho” (CARETA, 19/01/1918, p. 33, grifo meu). Fica assim sugerido que as 

mulheres deveriam guardar suas ideias para si mesmas e, se ditas, que fossem quase em 

surdina, de modo a não chamar a atenção. Assim, com a prática feminina de uma alta 

“sensatez” na fala, ficava a promessa de vir a ocupar um trono na sociedade. 

Sobre a relação das mulheres com o espaço que seu corpo ocupa, suas formas 

possíveis de expressão, as avaliações foram ainda mais taxativas e explícitas. Entende-

se que, para cada meio social, há elaborações indicando o modo mais conveniente para 

agir; mas parece que as mulheres estavam cercadas por muitas convenções construídas 

na noção do controle de certos movimentos e gestos, na criação de uma figura social o 

mais distante possível do “natural” no sentido de uma configuração construída, de 

relações que propunha colocar as mulheres num papel que condicionava as experiências 



113 

 

delas às dos homens. “Saber agradar deve ser a arte da mulher
73

” (CARETA, 

07/04/1917, p. 25). 

O texto “Pelo bom tom” ao abordar a provável vivacidade excessiva nas 

mulheres, como algo que as desnorteava, acaba por defender a regulamentação de um 

comportamento mais estático para elas. Isto pode ser percebido claramente quando se lê 

a definição de que “uma moça, por mais expansiva que seja, nunca deve (...) povoar de 

gestos alguns metros do largo espaço que a sombra de sua „silhouette‟ cobre” 

(CARETA, 19/01/1918 p. 33). Aqui, pode-se pensar na intenção de um modo especifico 

de interação social para as mulheres, principalmente no caso das moças, – que são 

diretamente referenciadas nesse texto da Careta – por um cuidado para que não se 

perdessem os propósitos da boa conduta moral, principalmente aqueles relacionados à 

sexualidade, tendo em vista que “as restrições eram mais acentuadas para a mulher, 

vista como um mero receptáculo da vivência erótica e sexual masculina (MATOS, 

2003, p. 117). 

A ideia de um corpo dócil é a melhor definição da adequação pretendida para as 

mulheres, a partir da opinião de Mario de Haristal. O conceito de Foucault sobre o 

poder e suas técnicas de dominação nas relações se faz pertinente neste contexto: 

 

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma 

arte do corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas 
habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação 

de uma relação que no mesmo mecanismo o torna tanto mais 

obediente quanto é mais útil, e inversamente. Forma-se então uma 
política das coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 

manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus 

comportamentos (FOUCAULT, 2010b, p. 133). 

 

Com isso, delimita-se uma ação da disciplina, de proporcionar corpos dóceis, 

que, como parte das relações de poder, – e a disciplina na formação do corpo dócil nada 

mais é que relações e jogos de poder – estabelece níveis de dominação, que para o caso 

das restrições ao corpo feminino, manifesta-se em regras para a elegância social. Assim, 

os limites propostos para os gestos femininos na Careta atendem a uma “política de 

coerções” na medida em que articula os elementos do ambiente propício às mulheres. 

                                                
73 Este trecho foi retirado de um texto referente à idade das mulheres, em que se discute também a 

questão da beleza das mesmas e a relação destes dois itens com o casamento. A frase é uma conclusão 

acerca do que importava no comportamento geral das mulheres: “Saber agradar deve ser a arte da 

mulher” (CARETA, 07/04/1917, p. 25). 
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No contexto da Careta em relação à educação das mulheres, a disciplina se 

apresenta como definidora de ações e comportamentos. Ela “aumenta as forças do corpo 

(em termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência)” (FOUCAULT, 2010b, p. 133-4). Na medida em que é 

estabelecido um padrão de comportamento para as mulheres, através dos enunciados da 

revista, o corpo feminino se apresenta como uma chave para a análise das relações de 

poder entre gêneros.  

O corpo feminino é condicionado de tal forma a produzir os efeitos desejáveis, 

como uma proposta de reunir as forças nele contidas em prol de determinadas ações. 

Isso se evidencia no estabelecimento de regras ditadas pela Careta: as mulheres 

deveriam trazer no corpo e nos gestos toda a expressão de suas experiências, mas que 

eles fossem regulados pela discrição, num aumento de forças correspondente à sua 

utilidade social, de uma existência mais passiva. O que pode sugerir um antagonismo, 

aumentar as forças para diminuí-las, nada mais é que “um corpo bem disciplinado forma 

o contexto de realização do mínimo gesto” (FOUCAULT, 2010b, p. 147).  

Assim, a disciplina dirige as forças que interessam ao jogo de poder 

estabelecido, aumentando-as, gerando os efeitos desejados: um corpo dócil, obediente. 

Essas relações estabelecidas para o feminino tornam o corporal como relevante 

e, dessa forma, leva-se em conta os discursos e mecanismos para melhor conformação 

do corpo, pela ótica da mecânica do poder. Em estudo desta temática, Vago faz a 

seguinte observação: 

 

Investimentos para enfrentar e conter o perigo que o corpo, se deixado 

“livre”, representava. Então, seria necessário prescrever códigos de 
comportamento, homogeneizar condutas morais: adestrar, regular, 

domesticar, controlar os instintos, enfim, domar e civilizar a carne. De 

outro modo, os sentimentos torpes, os excessos, os pecados, a 
perdição... (VAGO, 2010, p. 94). 

 

A Careta, como veículo de discursos para a conformação feminina, traz sempre 

o tom didático a que se propunha a imprensa, de servir como veículo para normas de 

configuração social. “O dever da mulher é ser bella, meiga, boa; o nosso, ampara-la, 

defendel-a. O amor é forma ideal, única acceitavel, de captiveiro na terra: servidão que 

se espiritualisa, humildade que se converte em orgulho (...)” (CARETA, 16/05/1914, p. 
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26). Cabe destacar, ainda, as mulheres em suas relações estabelecidas no nível corporal, 

e os discursos – em sua maioria de cunho normativo – provocados a partir daí. 

 

Quais são os fundamentos, as raízes do silêncio acerca do corpo da 

mulher? Trata-se de um silêncio de longa duração, inscrito na 

construção do pensamento simbólico da diferença entre os sexos, mas 
reforçado ao longo do tempo pelo discurso médico ou político 

(PERROT, 2003, p. 20). 

 

A esse respeito, a mesma autora acrescenta que, justamente “a partir do período 

1900-1920, as mulheres se atrevem a outro discurso acerca do corpo feminino” 

(PERROT, 2003, p. 24), ao que se tem como que confirmada a importância do recorte 

temporal deste trabalho como um momento de transição para outra postura nas relações 

de gênero. Mas, interessa discutir aqui como os discursos para a abordagem do corpo 

feminino, no sentido do trânsito delas pela sociedade, são uma resposta de aceitação ou 

não ao que lhes era designado, estabelecido. “Disputas no corpo. Disputas pelo corpo. 

Direito ao corpo. Com efeito, o corpo humano no centro de tudo o que foi, e é, 

expressão de histórias... humanas” (VAGO, 2010, p. 95). 

Sobre a disciplina e as propostas de sua aplicação sobre os indivíduos, pode-se 

ainda indicar seu funcionamento de acordo com a distribuição do poder. “Poder que é 

em aparência ainda menos „corporal‟ por ser mais sabiamente „físico‟” (FOUCAULT, 

2010b, p. 171), ou seja, é o mínimo perceptível, não se apresenta de forma física, mas 

interfere diretamente na física dos corpos. É uma forma de colocá-los onde seja mais 

útil, sem causar, no entanto, uma percepção clara do processo e resultado. “A disciplina 

faz funcionar um poder relacional que se auto-sustenta por seus próprios mecanismos e 

substitui o brilho das manifestações, pelo jogo ininterrupto dos olhares calculados” 

(FOUCAULT, 2010b, p. 170). 

Para uma última indicação acerca da disciplina, é importante ressaltar as 

divisões que partem da sanção normalizadora, que, por meio de classificações, pretende 

combinar com a “sanção normalizadora”, “marcar os desvios, hierarquizar as 

qualidades, as competências e as aptidões; mas também castigar e recompensar (...) A 

disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e 

lugares; pune rebaixando e degradando” (FOUCAULT, 2010b, p. 174).  
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Considera-se constante no discurso da Careta a indicação de tipos indesejados 

para os meios sociais. Aparentemente, nas relações sociais descritas e relacionadas na 

revista, os critérios para entrada em um grupo social, ou a um pertencimento moral, 

requeriam passar pelo julgamento de cunho institucional, combinado com critérios dos 

discursos. Em outra coluna “Pelo bom tom”, em que se comenta a figura de “Madame 

Moda”, uma artista, é assim descrita por Mario de Haristal, que diz ter escrito o texto a 

partir de um encontro casual com tal mulher: 

 

Mas sua alma, dominada pela arte, seu corpo educado nos êxtases 

artificiaes dos palcos, revoltavam-se contra ella, contra a pureza de 

seu sentimento e impunham-lhe, mesmo nos trágicos esgares do 

amante moribundo, a pose e os gestos estudados da artista. Ella já se 
dirigia ao automóvel e antes de pôr o pé no estribo do carro, lançou 

um olhar em torno para ver se estava sendo apreciada, detendo-se para 

arregaçar o vestido de modo que as suas finas meias de seda servissem 
de thema à palestra dos que ficavam. Madame Moda poderá ser uma 

razoável mãe de família? Impossível! Talvez ame, seja muito 

caprichosa, mas tal qual Faustina nunca terá forças para construir um 

lar. Madame Moda nasceu para posar simplesmente; é a deusa da 
plástica, a senhora do artifício, jamais a mulher. Mario de Haristal 

(CARETA, 01/12/1917, p. 27). 

 

A exclusão das mulheres do tipo descrito do “universo feminino”, segundo a 

Careta traz novamente a ideia de que a mulher só o será com competência, se cumprir 

seu papel na família. Com isto, as mulheres se diferenciam, algumas jamais alcançariam 

o que se estabelecia como padrão, segundo o texto, ficando elas sem um marido, à 

disposição dos olhares por se constituírem em deusas da plástica, senhoras do artifício. 

Seriam mulheres de todos e de ninguém.  

Sobre a vaidade feminina, relacionada principalmente à plástica do corpo 

feminino, é frequente na Careta e faz pensar mesmo no modo como as mulheres eram 

apresentadas, conforme um pertencimento a uma determinada moral.  

Ainda chamam a atenção os imperativos da moda feminina, tão amplamente 

apresentados na Careta, em discussões que se davam, basicamente, em torno de 

temáticas como a elegância e a decência. Para tanto, o modo como se vestiam as 

mulheres, mas não somente elas, era uma forma de distinção social e moral perante a 

sociedade do início do século XX. Apesar de haver indícios de que, também os homens 

teriam regulamentações sobre seu modo de vestir, para as mulheres, isso parecia vir 
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acrescido de mais critérios que podem ser entendidos como mecanismos para sua 

conformação social. 

 Com vistas à grande exposição a que as mulheres estavam submetidas em 

grandes centros, como o Rio de Janeiro, e conforme se considerava o corpo delas como 

objeto para o tratamento e conformação educacional para a vida urbana, observam-se os 

enunciados na Careta com tal teor. Neste propósito, as regulamentações são diversas, 

como a respeito da expressão corporal das mulheres, que era sustentado por um discurso 

que visava a disciplinar e regular sua atuação social. Nesse sentido, enunciados relativos 

à moda feminina são constantes na revista, num sentido de melhor forma da 

apresentação, sendo exigido não só elegância, mas decência. 

 O aspecto da beleza feminina reforçada pela moda tem dimensão considerável 

no que diz respeito aos discursos voltados para as mulheres, sendo um apelo constante 

aos valores considerados como vigentes às mulheres burguesas nas relações de gênero.  

 

As cousas que mais interessam as mulheres, depois dos casos íntimos, 

entre os quaes o marido e os filhos, ou o noivo, são 
incontestavelmente, as modas. É fácil concluir e comprehender que 

interessando as mulheres, as modas interessam os homens e, por 

intermédio d‟aquellas, pesando no destino dos homens, pensam no 
destino dos povos (CARETA, 07/03/1914, p. 18). 

 

 O texto parece propor que a moda garante às mulheres uma participação 

“política” e social através do modo como se vestem. Mais uma vez, essa colocação para 

as relações de gênero, sugere uma aparição social vinculada à beleza feminina, 

alegadamente a vertente mais considerada pelo discurso masculino. Há nessa 

consideração um efeito de verdade que também ganha força nos discursos das mulheres. 

Isso pode ser notado, por exemplo, na máxima veiculada na Careta, com assinatura de 

uma mulher: “Ellas, as mulheres, acariciam a moda, porque lhes dá cada mez uma nova 

juventude. Mme. De Puisieux” (CARETA, 08/09/1917, p. 11). A beleza estava atrelada 

quase que diretamente à juventude
74

, não sendo consideradas todas as jovens bonitas, 

mas passada a idade, era como se perdessem esta possibilidade. Portanto, através da 

moda, as mulheres poderiam garantir que os atributos expostos nos enunciados como 

mais essenciais a elas fossem conquistados.  

                                                
74 “(...) si é verdade, como dizem, que as feias nunca tiveram mocidade, porque nos preoccupamos tanto 

com a idade? Sempre será mais nova a mulher mais bella” (CARETA, 07/04/1917, p. 25). 
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 Mas a moda, como forma de conformar as mulheres, no sentido moral, é 

também uma vertente a ser mais explorada, por conter enunciados que as chamavam a 

adquirir postura refinada pelas elaborações de hábitos para o bom comportamento, para 

uma boa postura. Considerava-se ainda que “a moda é a escravidão dos povos 

civilizados” (CARETA, 10/11/1917, p. 12). 

Assim, em editorial da edição 332, intitulado “O feminismo”
75

, Leal de Souza 

escreve sobre feminismo e o sufrágio, num texto que era parte de uma conferência 

proferida por ele sobre Poetisas. Seu texto ressalta sobre a associação da moda com o 

comportamento feminino, dentre várias considerações acerca das relações entre gêneros: 

 

Em todas as profissões, o homem soffre a concorrência d‟aquella a 

quem dera, com a magnanimidade ingênua de um macaco 
hypnotisado, uma costella desnecessária. Os hábitos liberais invadem 

os lares. As modas, que depois das eras pagãs, pelo decorrer dilatado 

de séculos, visavam, disciplinando o luxo, occultar defeitos, 
propendem agora a patentear encantos. Reflectindo nos seus avanços 

as tendências masculinas do suffragismo, os vestuários oscilam entre 

os arrojos da extravagância e as reações do bom gosto. As innovações 

mais audazes, alvejam significativamente a saia, da qual há quem 
pense na inteira substituição. Para reaprumar os corpos 

inestheticamente accurvados pelo collete devant-droit, creou-se a 

jupe-entravèe. As guerras balkanicas, pondo em evidencia os usos do 
oriente europeo, motivaram o apparecimento da jupe cullote, cuja 

vitoria, influindo na psycologia feminina, poderia determinar 

imprevistas modificações na ordem social. Originaria dessa tentativa, 

a insinuante jupe-fendúe adquire os fofos pannejamentos impostos 
pelos apertos dos alfaiates, mas insubsistentes, por contrariarem os 

irrevogáveis pontos de vista do nosso tempo. O surprehendente êxito 

obtido pelas danças plebéias affeiçoadas à decência dos salões pelo 
gênio sagaz de Paris, comprova a extensão dos direitos reivindicados. 

Os abusos do suffragismo representam os eversivos excessos 

peculiares a qualquer movimento libertário. Este acabará na plena 
egualdade jurídica e política dos sexos; à luz de uma nova moral, 

amplificando o divorcio, poderá reduzir o casamento perpetuo a uma 

aliança, de duração regulada pela existência dos sentimentos que a 

fecundaram, mas não creio que destrua a belleza. Leal de Souza 
(CARETA, 31/10/1914, p. 7). 

  

                                                
75 A expressão “feminismo” era usada na Careta, no período desta investigação já numa conotação de 

reivindicação de direitos femininos em igualdade aos masculinos. Em nota “Entre amigas – sobre o 

feminismo” lê-se o diálogo: “-Não tens interesse em que melhore a situação do nosso sexo?.. -Não. Não 

preciso encommodar-me uma vez que os homens se preocupam comnosco”(CARETA, 07/03/1914, p.14), 

e ainda é mencionada “A antiguidade do feminismo” sob a informação de que, “no século XIII [houve] 

um movimento para a igualdade dos sexos... pediam voto e concorrência a cargos públicos” (CARETA, 

04/08/1917, p. 16). 
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A regulamentação sobre a moda feminina e o apelo moral a ela vinculado almeja 

atingir a vida prática das mulheres, e parece até pretender um efeito de retaliação sobre 

os rumos tomados pela sociedade do seu tempo, em relação ao modo de vestir-se das 

mulheres. No texto, o autor estabelece uma relação direta de crítica entre o 

comportamento das mulheres e o vestuário dito extravagante e audaz, que quebra regras, 

como o desafio de usar calças pelas mulheres. Segundo Souza (1987) em O Espírito das 

Roupas, o vestuário desconfortável foi considerado como distinção social na medida em 

que sinalizava que o individuo não se preocupava com os trabalhos manuais. “O 

problema da mobilidade foi, talvez, o que se levou mais tempo para resolver. A história 

do costume mostra que a evolução foi feita da imobilidade para a mobilidade crescente, 

o corpo evoluindo do bloco total para a libertação dos membros” (SOUZA, 1987, p.44). 

Portanto, pode-se perceber que a mudança ressaltada por Leal de Souza liga a entrada 

de mulheres na concorrência por trabalho e a mudança do vestuário delas. A questão da 

mobilidade, ressaltada por Souza (1987) como ocorrência do século XIX acaba por ser 

ainda mais marcante nas primeiras décadas do século XX. 

A saia-calção ou jupe-cullote, por exemplo, foi uma peça inaugurada 

“oficialmente” no Brasil em 1911, chamada pela Careta de saias entravadas. Na edição 

de 18 de março desse ano, a revista publicou fotos da saída de duas mulheres às ruas do 

Rio de Janeiro, o que causou imenso alvoroço e curiosidade pela novidade. Sobre essa 

peça, parece ainda ter dominado um discurso contrário. No entanto, na Careta, ao 

menos no sentido dela permanecer ainda como objeto de crítica. A revista parece, de 

alguma forma, reconhecer que aquela seria uma mudança no vestuário das mulheres, 

independente da opinião contrária de parte do discurso preocupado com tal alteração. 

Havia ainda a depreciação do comportamento feminino dito promíscuo por falta 

de cuidado com o mostrar o corpo. Assim, o valor da mulher parece mesmo associado 

ao corpo. A Careta atribuía às mulheres uma incapacidade de participação política, 

oferecendo o recurso da importância do corpo feminino para aquelas que ainda assim 

insistissem em entrar na esfera pública. E assim foi apresentada a atuação de uma 

“revolucionária” pela revista: 

 

O prestigio feminino, por mais esforços que as mulheres façam em 

defesa dos direitos equivalentes aos dos homens para o seu sexo, hão 
de ser sempre o que foram e são, destacando-se entre ellas mesmo 

quando pregam as suas ideias, não as que produzem os melhores 
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argumentos ou que improvisem as mais lindas phrases, mas as que 
tenham os corpos mais perfeitos e a belleza mais notada... Belém de 

Sarraga, aquella terrível revolucionária que andou pelo Brasil... era 

um sucesso... quando subia à tribuna popular, procurava com 
habilidade collocar-se de maneira que o seu lindo par de roliças pernas 

ficasse em plena exposição sobre a tribuna (CARETA, 04/08/1917, p. 

20). 

 

No mesmo sentido, porém numa outra conotação, um texto bem ao modo da 

Careta é destacado a seguir. “Chronica Parlamentar”
76

 trouxe a descrição de uma sessão 

parlamentar  fictícia com data de 12 de agosto de 2014, portanto uma “previsão” sobre o 

futuro da política. Primeiramente, a presidência da sessão é por uma mulher, e outras 

aparecem como deputadas
77

. O assunto discutido é sobre a peça feminina mencionada 

acima, a saia-calção, em que é anunciada a decisão da imperatriz slava, cujo governo 

poderoso acabava de “baixar uma ordem do dia prohibindo o uso da saia-calção nos 

seus domínios”, e completa a deputada Sra. Noemia do Nascimento: “Como sabeis, há 

mais de meio século os povos civilisados usavam a saia-calção e se preparavam para 

chegar a um novo estadio de aperfeiçoamento. Surge agora essa ordem do dia brutal”. 

Após o breve protesto da deputada, a presidente da sessão retomou a palavra, dando a 

ordem complementar à primeira: “A imperatriz slava prohibio a saia-calção mas tornou 

obrigatório o uso do calção sem a saia”, ao que completou a Sra. Noemia: “Nesse caso 

Sra. Presidenta, na primeira sessão apresentarei um projecto de lei mandando erigir a 

estatua de ouro da imperatriz slava no alto do corcovado
78

” (CARETA, 12/08/1914, p. 

35). 

 Percebe-se neste discurso da Careta que, apesar de satírico e cheio de humor, 

associa-se de alguma forma a alteração do vestuário feminino em concordância a outra 

realidade, qual seja a da participação social e política feminina. Mesmo que, como 

sátira, ironia ou caricatura da realidade, a palavra usada para se referir à mudança do 

comportamento feminino é de aperfeiçoamento, mostrando mais uma vez o quão 

descontínuo é o discurso da revista. Talvez, isso seja demonstração de um embate de 

                                                
76 Este foi o título de alguns textos da Careta, dentre os números analisados, que traziam algumas 

descrições de possíveis casos políticos em que há mulheres da época, ou previsões para o futuro, sempre 

de modo irônico e sarcástico. 
77 É interessante fazer a leitura dessa proposição da Careta quase um século após a publicação do número 

da revista, em que, salvo o tom caricatural da mesma, a realidade política realmente conta com mulheres 

líderes, inclusive na presidência da República. 
78 O Cristo, no alto do Corcovado foi inaugurado em 12 de outubro de 1931, portanto, posterior ao texto 

da Careta. 
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forças difusas, em que as mudanças para as mulheres já aconteciam, e não havia como 

ignorá-las
79

, ao passo que alguns discursos eram dominados pelas normas ainda 

vigentes. Como todo processo histórico demanda seu tempo para acomodar certas 

mudanças, é compreensível que um veículo da imprensa como a Careta se mostre, por 

vezes, ambíguo, como no caso da postura em relação às mulheres. 

 

 

3.1 A MODA PARA MOSTRAR E ESCONDER: APELO MORAL NO CORPO 

FEMININO 

 

 

 Visto que a roupa e gestos eram para as mulheres uma forma de código de moral 

e decência, interessa agora apresentar essa afirmação com enunciados da Careta. Aqui, 

o estranhamento – causado pela diferença de hábitos entre o período pesquisado e o que 

se faz a pesquisa – torna a leitura da fonte histórica ainda mais curiosa pelos padrões 

estabelecidos em torno do corpo feminino, e principalmente do vestuário e suas 

exigências para as mulheres.  

 O que se vê são indícios de uma transformação social, de uma alteração nos 

códigos da moral com base nas transformações gerais da sociedade. O século XX, que 

“começa” tardiamente segundo Hobsbawn (1995), – com a Primeira Grande Guerra de 

1914 – assinalando um colapso da civilização ocidental do século XIX. É mesmo um 

período de mudanças bastante significativas no que diz respeito ao lugar das mulheres. 

Assim, no período do recorte temporal da pesquisa tanto se percebe discursos em vigor 

até aquele momento, quanto as novas formulações que eram introduzidas. 

É interessante abordar, neste ponto, a forma como se comportavam os discursos 

da Careta para um jogo de forças colocado entre o corpo e a moda, seja nos modelos, 

nas formas, cores, acessórios. O corpo feminino, amparado pela vestimenta – leque, 

meia, sapato, mangas – parecia também controlado por ela. À medida que obedeciam a 

                                                
79 Como supõe-se que nunca o foi, em nenhum outro período histórico – cada qual obedecendo aos seus 

critérios –, salvo a possibilidade de modos e culturas particulares de circulação das mulheres nos espaços 

públicos. Como exemplo de fato mais próximo ao período aqui analisado, em relação à participação 

sócio-política feminina efetiva, acontece na França, “nas revoluções, incluindo as de 1789, 1830, 1848, 

1871. Elas eram numerosas entre a multidão que tomou a bastilha de assalto em 1789(...)” e também nas 

revoluções seguintes (CARVALHO, 2006, p. 89). 
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um padrão no uso dos aparatos da moda, estavam de alguma forma submetendo sua 

sexualidade
80

 ao discurso moral, que determinava o que mostrar, o que esconder e com 

que movimentos o fazer. Assim, fica sugerida a tentativa de ajustar as forças do corpo 

feminino aos jogos de poder estabelecidos no meio social, de modo que pretendiam o 

controle da apresentação visual das mulheres, para refletir na padronização do almejado 

comportamento moral, que correspondia, de modo geral, aos aspectos relacionados ao 

casamento monogâmico e à maternidade. 

Pode-se pensar na visibilidade que a vida nas cidades sugere e o controle que se 

tenta difundir a esse respeito. Assim, a disciplina veste os corpos decente e 

elegantemente como forma de distinguir, tornar visível o que se prescreve nos 

discursos, resultando numa prática estabelecida e proporcionada pelo jogo de forças que 

aí se empregam.  

Com isso, atenta-se para o vestuário das mulheres na revista como uma forma de 

tornar sensível o poder de determinar as convenções estabelecidas temporalmente. Pelas 

fotos divulgadas na Careta, percebe-se o cuidado de os vestidos sempre terem 

mangas
81

, de modo que esta se apresenta como uma prática não discursiva, pois nas 

publicações não se vê restrições explícitas em relação a elas
82

.  

Já em relação às cores das roupas, para o período pesquisado, há especificação 

quanto a elas: deveriam ser claras, principalmente no verão e as escuras no inverno sob 

o argumento da absorção de calor, inerentes às cores (CARETA, 17/07/1915, p. 27). 

Segundo outro trecho do texto “Pelo bom tom”, já discutido em páginas anteriores, a 

roupa feminina foi abordada como o que se deve assemelhar em quem a veste, pela 

                                                
80

 O que se pretende tratar para este aspecto da sexualidade está relacionado a uma compreensão mais 

geral do termo, a um conjunto que faz dela não exatamente uma “sexualidade objetal, antecedente ao 

sujeito do conhecimento. A sexualidade, para Foucault, não é natural, originária, essencial, ou ela o é, 

mas de modo peculiar. A sexualidade é de fato essencial para a população, não porque ela é originária, 

mas porque ela é imanente, consecutiva, indissociável do modo pelo qual a política fez da vida sexual da 

população o correlativo de suas práticas” (FARHI NETO, 2007, p. 58). Assim, leva-se em conta o aspecto 

do entorno da sexualidade através de práticas do cotidiano das mulheres, que passam pelas roupas usadas 

segundo critérios de decência, em concordância com uma sexualidade regulada de forma específica para o 

período histórico e social, neste caso, em que se situa a Careta. A sexualidade não é natural, assim como 
não o é a moda e seus critérios, que parece estabelecida em conformidade à regulação sexual imposta por 

instituições como a medicina e a religião, com a qual pareciam ainda demonstrar um cuidado mais 

especifico nas regulamentações formuladas. Considera-se aqui que, para a sexualidade “construída” para 

o feminino, um código moral se dá em relação aos seus corpos, tratados como dispositivos para as 

transgressões, e portanto, regulamentados. 
81 A esse respeito, do uso de mangas nos vestidos, de uso nas ruas durante o dia, ou nos bailes, recepções, 

eventos em geral, podem ser observadas as fotos que são utilizadas ao longo do trabalho. 
82 Ao passo que, sobre o uso de meias, sobre decotes e comprimento das saias é sempre mencionado e 

especificado sobre a medida recomendada, ou seja, existem formulações “prescritas”.  
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suavidade, negando uma postura viril para as mulheres, “quando ella pelos próprios 

tecidos que veste exige brandura, tudo o que é macio, o bello sempre novo de uma 

adolescência perenne” (CARETA, 19/01/1918 p. 33). Percebe-se, aqui, uma forma de 

associar as roupas ao comportamento, e não raro à classe social, seja pelo cuidado com 

a decência ou pela distinção de acessórios. 

Quanto ao vestuário “imoral”, há especificações quanto à classe pobre, em um 

texto de “A vida elegante”. Trata-se de um comentário a respeito das que residem 

“muito contra o seu desejo” nas “bandas malfadadas dos subúrbios, ou habitam as 

regiões do Rio Comprido e da Saúde”, mas que também em outros bairros, como “em 

Copacabana, em Botafogo, nas Laranjeiras, em todos os nossos bairros, há descuidos 

lamentáveis no vestuário feminino, tanto assim que algum estrangeiro mal informado 

poderia supor (...) que aqui se confunde elegância com immoralidade”. O texto se 

posiciona em relação aos casos que provocam escândalos, e aos que deveriam e, no 

entanto, passavam desapercebidos, afirmando que estes não poderiam ser tomados como 

exemplo para o meio social, neste caso carioca, nem da gente brasileira, e ressalta que 

“em geral, as damas que commettem essas descahidas não pertencem as classes 

representativas da sociedade brasileira” (CARETA, 13/06/1914, p. 29).  

A partir desse texto, pode-se destacar a intransigência pelo modo de vestir de 

algumas mulheres, como resistência aos costumes propagados como moralmente 

aceitos. Também como já mencionado a respeito das mulheres pobres, que saiam às 

ruas por causa do trabalho, precisavam da mobilidade do vestuário para o desempenho 

de suas atividades, ou longas caminhadas para chegar a ele
83

. Ainda há de se pensar 

principalmente, que um colunista da vida elegante da Careta jamais consideraria o 

vestuário de uma mulher pobre como o mais recomendável, visto que adquirir roupas 

provavelmente não fosse sua prioridade em termos de gastos.  

                                                
83 É importante ressaltar que as mulheres das camadas pobres, apontadas por vezes como de 
comportamento promíscuo, podem ser identificadas com a resistência em participar do jogo de 

convenções sociais. Pode-se considerar assim que uma natureza dessa resistência seria pela condição 

social. A opressão consequente da luta pela sobrevivência contribuiria para atitude de negação da regra 

burguesa? As moças pobres, por exemplo, como cumpririam o pagamento de um dote para se casar? Ou 

como comprariam um vestido para cumprir o ritual da cerimônia pregada pela burguesia? Assim, pode-se 

pensar nelas como o exemplo contrário do comportamento desejado, e portanto combatido. Ainda sobre a 

camada pobre da população em resistência à classe burguesa, aqui como empregadora, há na greve de 

1918 esse traço, sendo uma organização de protesto explícito contra condições, salariais ou de tratamento 

dos trabalhadores, ou ambos. 
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Mas ainda sim, em registro fotográfico de um ato caritativo, percebe-se que as 

mulheres pobres se vestiam com recato, pois seus corpos aparecem cobertos por longas 

saias e os braços por mangas (figura 43). 

 

 

Figura 43: “Assistência no Meyer” (Populares). Fonte: Careta (02/11/1918, p.8). 

Fotógrafo: sem créditos. 

 

Há outra questão, em relação à resistência percebida no caso de algumas 

mulheres que, pobres ou não, vestiam-se de modo “imoral”, o que poderia ser 

interpretado talvez como mais prático; e já que encontravam essa brecha para tal modo 

de apresentação social, diferente da regra posta, seria um risco se esse comportamento 

se alastrasse ainda mais, de modo que se apresentavam relatos de extrapolação. 

Neste ponto, recorre-se novamente às classificações postas pela disciplina, que 

“pune rebaixando e degradando”: “A classificação que pune deve tender a se extinguir. 

A „classe vergonhosa‟ só existe para desaparecer” (FOUCAULT, 2010b, p.174-175). 

Assim, demarca-se o desviado para que ele não mais exista, como o que deve ser 

corrigido: 
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Fazer funcionar, através dessa medida “valorizadora”, a coação de 
uma conformidade a realizar. Enfim, traçar o limite que definirá a 

diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira externa do 

anormal. A penalidade perpétua que atravessa todos os pontos e 
controla todos os instantes das instituições disciplinares compara, 

diferencia, hierarquiza, homogeniza, exclui. Em uma palavra, ela 

normaliza (FOUCAULT, 2010b, p. 176). 

 

 Considera-se que o poder produz a normalização para dar forma, dar contorno. 

“O poder, para Foucault, na sua forma moderna, se exerce cada vez mais em um 

domínio que não é o da lei, e sim o da norma e, por outro lado, não simplesmente 

reprime uma individualidade ou uma natureza já dada, mas positivamente, a constitui, a 

forma” (CASTRO, 2009, p. 309). Essa consideração favorece a compreensão de que a 

moda produz, como já mencionado, corpos dóceis. 

Isso pode ser notado nas prescrições que compunham o vestuário feminino, para 

além das roupas, nos acessórios usados. Meias, chapéus, leque, sapatos, são 

considerados aqui como modo de formar ainda mais essa produção normalizada para as 

mulheres, na otimização cada vez maior de seus gestos e presença.  

Da exigência da decência e moral no vestuário, eram fundamentais as meias, 

mesmo quando os vestidos chegavam aos pés. A esse respeito, a Careta publicou um 

texto sobre a moda de usar sapatos sem meias, moda que foi lançada e chegou a ser 

inaugurada “por uma ousada dama” no Rio de Janeiro, mas que não pegou. “E a gente 

atravessa as ruas olhando inutilmente o ponto em que as saias acabam, sem ter a delicia 

de ver um pesinho sem meia” (CARETA, 25/04/1914, p. 26). O texto, porém, 

argumentava que os interesses envolvidos foram os dos fabricantes de meias, que a 

partir dessa tentativa “com o intuito de impedirem a execução desse decreto immoral 

da moda, capricharam ainda mais no fabrico das meias rendadas e conseguiram fazel-as 

de tal modo que ellas podem perfeitamente fazer concorrência à ausência de meias” 

(CARETA, 25/04/1914, p. 26, grifo meu). 

E de fato, os vestidos, ao longo do recorte da pesquisa, receberam permissão 

para seu encurtamento, e as meias finas puderam ser notadas nas consumidoras da moda 

(figura 44 – “Meias para senhoras”). 
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Um outro item que pode se considerar em relação à meia, são os sapatos, os 

quais não escapavam às observações sobre a moda e as novidades dela. Uma notícia da 

época foi que “tentou-se lançar em Paris, donde nos vêm as leis e decretos da moda, a 

inovação do pé nu na sandália flexível”. Sendo considerada ousada, a moda contava 

ainda com outro empecilho. Por se tratar de um país frio, ponderou-se que “todas as 

excentricidades, mesmo as mais incommodas, encontram sempre adeptos bastante 

corajosos” (CARETA, 04/08/1917, p. 32).  

Os itens da moda, vistos através do que Foucault chama de “codificação 

instrumental do corpo”, e que “consiste em uma decomposição do gesto global em duas 

séries paralelas” (FOUCAULT, 2010b, p. 148), em que uma relativa ao próprio corpo, e 

outra relativa aos instrumentos usados adequa-se à análise da Careta. A partir do que a 

revista apresenta sobre o uso de acessórios femininos como o leque, é proposto pensar, 

primeiramente numa separação entre os elementos, corpo feminino que manuseia, e 

objeto, o leque, manuseado; novamente reagrupados, tem-se o conjunto do gesto e sua 

ocupação na cena social.  

Assim, no uso do leque pelas mulheres, observa-se a importância para o corpo 

feminino das mãos, do rosto, do olhar: “Para muitas jovens os leques não servem 

somente para abrandar o calor; servem para com elles cobrirem o rosto, para olharem 

Figura 44: “Meias para 

senhoras” – propaganda. Fonte: 

Careta (27/10/1917, p.3). 
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pelos intervalos. Em mãos femininas o leque tem uma linguagem especial”. O leque 

aberto completamente, até a metade, fechado, mostrado pelo lado mais vistoso, pelo 

lado avesso (CARETA, 02/03/1918, p. 16). “A receita tradicional dá lugar a prescrições 

explícitas e coercitivas” (FOUCAULT, 2010b, p. 148):  

 

O reinado do leque 
Nos salões, nas ruas, nos theatros, cinemas, egrejas e cafés. Para 

muitas jovens os leques não servem somente para abrandar o calor; 

servem para com elles cobrirem o rosto, para olharem pelos intervalos. 

Em mãos femininas, o leque tem uma linguagem especial, conforme 
um código que há dias encontramos na sala de espera dum cinema: 

aberto completamente, quer dizer indifferença, aberto ate a metade, 

não me é nada indifferente, fechado, não se anime muito, mostrando-o 
pelo lado mais vistoso, acho-o muito amável, mostrando-o pelo outro 

lado, acho-o bastante pretensioso, aberto ate o meio e com as varetas 

pra cima, com o tempo veremos, o mesmo porem aberto de todo, 
anime-se!... Enfim, o leque é um bom telegrapho sem fio, quando os 

namorados não podem conversar de viva voz, situação raríssima neste 

Rio de Janeiro (CARETA, 02/03/1918, p. 16). 

 

Este então seria o conjunto entre corpo – feminino – e objeto – o leque –, que 

segurado de determinada maneira sinalizava para os pares a pretensão da moça. “Sobre 

toda a superfície de contato entre o corpo e o objeto que o manipula, o poder vem se 

introduzir, amarra-os um ao outro. Constitui um complexo corpo-arma, corpo-

instrumento, corpo-máquina” (FOUCAULT, 2010b, p. 148), o que não contradiz o 

corpo dócil, pois se liga à ideia de um corpo bem direcionado, energia e mecanismos 

estabelecidos para a ação programada.  

A prescrição teria sido transcrita para a Careta depois de visualizada numa sala 

de cinema, o que indica uma circulação da informação de forma a atingir não só leitores 

da revista, mas uma indicação de que circulava também em outros espaços. Ao que tudo 

indica, o texto da Careta foi circulado quando suas leitoras e frequentadoras de salões já 

pousavam para fotos portando o leque numa das formas indicadas. Isso é percebido em 

foto da edição de 09 de junho de 1917 (figura 45), anterior à publicação do texto. Entre 

as moças que estão de pé na foto, uma segura o leque com o lado aberto voltado para 

cima, e outra aberto para baixo, escondendo o rosto. 
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Figura 45: “Club de São Christovão” (Leque). Fonte: Careta 

(09/06/1917, p. 17). Fotógrafo: sem crédito. 

  

Percebe-se, ao observar a foto, que, além de usar o leque, as duas moças usaram 

também os chapéus para complementarem o gesto de ocultar os rostos, acessório que 

era usado também por todas as outras mulheres exibidas na foto, apresentando tamanhos 

e formas bem diferentes. “A história do traje fornece-nos inúmeros exemplos de estilos 

feios e desequilibrados, como a moda de 1912, citada por Cunnington, em que a 

enormidade dos chapéus desabava sobre os corpos estreitos, cerrados nas saias exíguas” 

(SOUZA, 1987, p. 47). Pelas fotos na Careta, nota-se que os chapéus grandes ainda 

parecem muito usados nos anos sequentes. 

Essa referência a chapéus grandes permanece até aproximadamente o início de 

1915, quando foi anunciado na revista que “os incômodos chapeos de abas largas 

mudando os indiscretos olhos de nossas gentis senhoritas se substituíram pelos 

reduzidos e elegantes chapeos que nos permittem ver os seus formosos rostos” 

(CARETA, 06/02/1915, p. 4). Percebe-se nisto um jogo de esconder e mostrar o corpo 

feminino.  

Para se ter ideia dos chapéus que escondiam os rostos, veja-se a foto (figura 46) 

que mostra uma moça (na foto à esquerda) com o que parece uma renda na aba do 



129 

 

chapéu, o que esconde o rosto inda mais que os outros, vistos na mesma foto e em 

outras citadas ao longo do trabalho. Era a moda e suas normas sobre o corpo feminino, 

exercendo seu poder e conciliando-se com a realidade histórica e social do período. 

 

 

Figura 46: Chapéu que esconde o rosto – Instantâneos. Fonte: Careta (02/06/1917, p. 17). 

Fotógrafo: sem créditos 

 

Dessa forma, para trabalhar com a ideia da normalização, um ponto que pode se 

considerar e que seja inerente a ela, é a questão da visibilidade, “através da qual eles (os 

indivíduos) são diferenciados e sancionados. É por isso que em todos os dispositivos de 

disciplina, o exame é altamente ritualizado” (FOUCAULT, 2010b, p. 177). O quadro 

que se forma entre visibilidade, normalização e exame para a questão das mulheres é de 

correlação. O exame se liga aos outros dois conceitos na medida em que pode ser 

tomado como um rito para combinação de “técnicas da hierarquia que vigia e as da 

sanção que normaliza”, resultando em uma visibilidade que sanciona e diferencia 

(FOUCAULT, 2010b, p. 177).  

Na medida em que há a ritualização social para as mulheres que aparecem na 

Careta, como se pode considerar neles os Instantâneos e os registros fotográficos das 

reuniões sociais, são aplicadas técnicas de vigilância, que sob a mira das câmeras, 

parece indicar que as mulheres procuravam o melhor ângulo, a melhor postura, a roupa 

mais adequada. A vigilância hierárquica se estabelece na exposição de sua imagem, sob 

a vigilância dos “árbitros da elegância”, por exemplo, ao que a sanção normalizadora 
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impõe o máximo de homogeneidade no aspecto, pois que as opiniões eram dadas, e com 

a desaprovação, poderia se cair na punição ou no descaso. Assim, a visibilidade é 

propiciada pelo exame, ou seja, a exposição das mulheres gera a análise de seu 

comportamento – do ponto aqui abordado em relação à moda, que leva a questões 

sociais e morais – para uma classificação, qualificação e possível punição. Em 

conformidade a isso, o resultado é uma definição da norma, em relação a qual os corpos 

submetidos ao jogo de forças sucumbem ou se arriscam a estar fora do discurso vigente.  

Com isso, pode-se considerar que a circulação do poder é contínua em suas 

formulações, e que a moda feminina seguiu os anos sendo alterada e influenciada por 

diversos fatores e instituições como a Guerra, o carnaval, o cinema.  

Sobre a influência da Guerra, “referem telegrammas da Europa que os 

costureiros de Pariz combinaram com os collegas norte-americanos lançar, no corrente 

anno de 1918, modas que exijam pouco gasto de fazenda, por causa da crise mundial 

provocada pela guerra”. O resultado disso foi o encurtamento dos vestidos, já 

mencionado anteriormente. O texto traz ainda comentários sobre a democratização da 

moda, acontecida desde décadas anteriores, num tom de desaprovação (CARETA, 

12/01/1918, p. 30).  

O que antes devia ter aspecto de ritual, como uma menina ao entrar na 

adolescência e passar a usar vestidos mais compridos, a partir das transformações 

ocorridas naquele período, perderia talvez este aspecto. Como demonstração dessa 

proposição, em uma reunião de crianças no “Club dos Diarios”, a Careta registrou os 

pequenos em sua festa, e a respeito das meninas que estiveram presentes, ressaltou que, 

“algumas, antes de um anno, encompridarão os vestidos até o sitio em que a moda tolera 

o comprimento dos vestidos, e reaparecerão nessas mesmas extensas salas com o brilho 

dos olhos augmentado pelo fulgor dos primeiros sonhos” (CARETA, 23/10/1915, p. 8). 

 Fica claro o aspecto de ritual que tomava o momento de tornar mais compridas 

as saias, acontecido não sem expectativa da sociedade. Talvez se possa considerar, com 

isso, uma naturalização pelo corpo e a liberação de certos ritos sociais, já que a partir do 

período da Guerra as condições socioculturais mudaram, tendo sido um fator importante 

para o processo de emancipação feminina, mesmo que relativa. 

Sobre o carnaval, as críticas são irônicas, com provocações como “qual a moda 

predominante no seio da elegância indígena” (CARETA, 02/02/1918, p. 9). Devido à 
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proporção da Guerra, também para o carnaval foi aberta uma ressalva quanto à 

possibilidade de não se receber os moldes do estrangeiro ou que a moda fosse mesmo só 

pela influência do Momo. “O facto é que quem passa pela avenida e detem o olhar na 

toilette da maioria de nossas damas, vê logo uma tal anarchia, não só nas cores como 

nos feitios (CARETA, 02/02/1918, p. 9). 

Outro aspecto interessante e relativamente novo para aquele momento de 

urbanização e expansão dos seus centros foi o “cinematographo”, que aparentemente 

bastante frequentado, virou matéria de debate sobre a influência que podia exercer sobre 

a conformação dos indivíduos aos novos hábitos urbanos.  

Num texto sobre “A vida elegante”, mencionou-se a influência do cinema em 

relação à moda do verão e às cariocas, os passos, os trajetos, elegância, e também a 

influência dele sobre as danças. “O cinematographo habitua os homens a verem coisas 

que lhes repugnaria se eles as vissem pela primeira vez nas suas casas ou nas suas 

mulheres”, indicando com isso uma conformação social pela imagem em movimento na 

tela, como que numa experiência de interação com a realidade fictícia e uma adesão à 

transformação dos hábitos. “Os chronistas, com aplausos ou com raiva, e até com 

imparcialidade podem constatar o phenomeno ou estudar-lhe as causas mas não o 

evitariam com as suas tiradas de moralistas embora podessem facilitar-lhe o triumpho” 

(CARETA, 17/01/1914, p. 11). 

A partir das influências diversas a que se pode considerar condicionada a moda 

feminina e seus supostos propósitos, leva-se em conta sua importância no cotidiano 

urbano. Conforme analisados os enunciados da Careta – textos, registros fotográficos, 

propagandas – de acordo com as regras disciplinares nele propostas, pode ser pensado o 

caráter da função educativa normalizadora da revista, enquanto veículo da imprensa. 

Desta forma, leva-se em conta que, ao propor comportamentos e configurações sociais, 

intenta descartar outras condições visando a máxima homogeneização das mulheres. 

Nesse jogo de forças, de violência quase imperceptível, o poder se espalha em sua rede 

enunciativa para alterar corpos, dirigir comportamentos, determinar desejos e verdades. 

Portanto, o que interessa é a percepção dessas relações de poder, apresentadas na 

extremidade, de forma capilar que se constitui no enquadramento do gênero feminino, 

em concordância ao momento histórico e social vivido por elas.  
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Como a proposta do exercício do poder se dá através de relações de força, o que 

ocorre por vezes é de uma se sobrepor a outra, o que não impede a reação ou a 

resistência. Assim, em meio a tantas prescrições e regras, num momento histórico que 

sugere um deslocamento nas convicções acerca da realidade e papéis sociais, cumpre 

trazer à discussão do trabalho uma abordagem que demonstre minimamente o que seria 

a resistência ao discurso vigente na Careta. Como já tentou se ressaltar ao longo do 

texto, em meio à circulação do poder sempre há meio de afirmações contrárias. Assim, 

elabora-se que as mulheres souberam lidar de forma favorável com os chamados 

“perigos da civilização” (CARETA, 27/10/1917, p. 29), ou até tenha sido um deles, na 

medida em que era uma força ainda desconhecida.  

A abordagem do corpo feminino tem sequência com a poetisa Gilka Machado 

pela análise de seu discurso, apresentado por ela a partir de uma interpretação da 

realidade repressora vivida pelas mulheres de sua época. Sua elaboração a esse respeito 

é por uma existência e experiência livres daquilo que foi naturalizado para as mulheres, 

nas construções sociais violentas contra seu corpo e consciência.  

 

 

3.2 O CORPO FEMININO NA POESIA DE GILKA MACHADO, OU O “SER 

EMPAREDADO”  

 

 

Conforme o propósito de apresentar um discurso para o feminino que oferecesse 

contraponto àquele apresentado na Careta, e por trazer a temática da relação das 

mulheres e seus corpos, é que se aborda aqui os poemas de Gilka Machado. 

Estabelecido como importante matéria para pensar a educação e conformação feminina 

nos espaços urbanos, o corpo feminino acompanha a problemática do acesso ao espaço 

público, e aqui, o consequente limite à educação e atuação social das mulheres no início 

do século XX. Os poemas selecionados para análise – Ancia Azul e Ser Mulher – 

expõem de forma clara uma postura feminina de resistência ao consenso sobre as 

mulheres, destacado na Careta. Neles se encontra expresso o desejo de liberação da 

condição feminina de submissão ao masculino, pela vivência de suas experiências de 
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modo mais completo, tendo em vista a igualdade das condições naturais entre gêneros, 

impedida de se tornar efetiva nas práticas sociais e educativas. 

Gilka da Costa Mello Machado foi uma poetisa nascida no Rio de Janeiro ao 

final do século XIX (1893-1980). Já aos 13 anos, conseguiu as três primeiras colocações 

num concurso do jornal A imprensa, sendo um poema assinado por ela e outros com 

pseudônimos. Teve influência artística da família, dentre elas a mãe, que era atriz de 

teatro, e em 1910 se casara com Rodolfo Machado
84

, jornalista e crítico de arte. Em sua 

carreira como escritora, teve o primeiro livro publicado em 1915
85

, quando contava com 

22 anos: Crystaes Partidos. Este é aliás um dos motivos pelo qual ela é apresentada 

como contraponto do discurso da Careta, por ter produção contemporânea ao recorte 

estabelecido para este trabalho. No entanto, os critérios para esta escolha vão além 

desse.  

Vale lembrar que Gilka Machado, apesar de publicar mais de um livro no 

período recortado para a pesquisa, não aparece na Careta, ao menos em referência 

direta a suas publicações. Pode-se considerar que o teor de seus versos não interessava 

ao discurso em circulação no periódico, visto que, por vezes, ele assume postura 

contrária ao que se propunha na Careta, em referência às mulheres. Ainda assim, uma 

foto em que aparece a poetisa foi veiculada numa edição (figura 47). Trata-se da 

divulgação da Hora Literária, em que Gilka aparece junto com Albertina Bertha, Laura 

da Fonseca e Silva e seu marido Rodolpho Machado. A Careta ainda destacou que “os 

intelectuais que subiram ao estrado dos empregados no Commercio, declamaram 

excellente prosa e excellentes versos. A assistência tratou com especial gentileza as três 

distintas artistas” (CARETA, 20/10/1917, p. 18).  

Independentemente de divulgar ou não seu trabalho, a revista não deixou de 

reconhecer sua atuação como poetisa. Ainda pode se supor uma possível ligação dela 

com o movimento feminista, por ocasião de uma pequena relação com Albertina Bertha, 

já que se apresentavam juntas na Hora Literária. Esta última é sempre apontada como 

uma das sufragistas, que faziam um movimento pelo voto feminino. Outro indício para 

tal é que Gilka participou efetivamente, na década de 1930, da Associação Campista 

                                                
84 Mais informações sobre a poetisa podem ser encontradas no site http://www.brasiliana.usp.br/node/456. 
85 Dentre suas primeiras obras publicadas, editou-se em 1916, seu segundo livro, A revelação dos 

perfumes, em que publicou o que havia sido uma Conferência Literária realizada em 12 de outubro de 

1914, na Associação dos Empregados no Comercio do Rio de Janeiro. Na publicação desse livro se 

anunciou que estava em preparo Estado de almas, livro de poesias. 

http://www.brasiliana.usp.br/node/456
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para o Progresso Feminino (MIGNOT, 2007, p. 271). Sendo assim, a partir de suas 

poesias e dessa proximidade com o movimento político feminista, não é demais supor 

que ela sempre tenha sido engajada, ou ao menos partidária das ideias. 

  

 

Figura 47: “Hora literária” (Gilka Machado – a primeira da 
esquerda para a direita). Fonte: Careta (20/10/1917, p.18). 

Fotógrafo: sem créditos 

 

Outra aparição de Gilka Machado na imprensa, a que se teve acesso, foi na 

revista Selecta, periódico também semanal, de padrão semelhante à Careta quanto a ser 

uma revista de variedades, porém sem o teor caricatural e humorístico. Composta por 

fotos, notícias e ilustrações nas capas, trazia por vezes uma seção de entrevista para 

mulheres, do tipo questionário. Na edição do dia 24 de março de 1917, a entrevistada 

foi Gilka, que respondeu a perguntas sobre preferências pessoais, usando um tom 

poético e brandura. A seção, apresentada pelo nome “Reportagens Confidenciaes” 

(figura 48) assim anunciou a poetisa: 

 

Entre os nomes da nova geração literária, o da Sra. Gilka Machado já 

alcançou um destaque notável. É a nova musa, que trouxe as letras 
femininas o explendor de um pensamento largo e forte, a que não falta 

nem a visão de paysagens suaves, nem os ímpetos de uma 

sensibilidade ardente (SELECTA, 24/03/1917, p. 13). 

 

Gilka declara que a arte era sua paixão, e o senso artístico era considerado por 

ela a qualidade preferida, tanto nos homens quanto nas mulheres. Outro aspecto 
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marcante na entrevista é o destaque pela liberdade, primeiro por definir-se como 

“independência”, e também pela sua resposta à pergunta sobre um país onde desejaria 

viver, ao que ela relata que desejaria “viver vagando pela terra” pela variedade das 

paisagens. Ela ainda demonstra em suas palavras uma sensibilidade à realidade, relativa 

às relações no nível das experiências, ao reconhecer no seu caráter a sinceridade e dizer 

detestar a hipocrisia. À pergunta sobre seus poetas prediletos, ela elegeu “os que me 

fazem sentir os sentimentos das coisas e a verdade dos seus sentimentos” (SELECTA, 

24/03/1917, p. 13). De tal posicionamento de Gilka em relação aos poetas e suas 

produções, pode-se pensar que ela, como poetisa, tentava dar aos seus poemas a mesma 

aplicação de tentar expor e fazer sentir seus “sentimentos das coisas e a verdade” deles. 

As implicações disto no nível da interpretação de seus poemas é de que seus escritos 

não se apresentavam de forma neutra em relação ao seu entorno, mas estavam em 

conformidade com seu contexto, implicando em “fazer sentir” as percepções das 

experiências da poetisa e os sentimentos que a acompanhavam
86

. 

 

 

Figura 48: “Reportagens confidenciaes”. Fonte: Selecta (24/03/1917, p.13). 

                                                
86 Essa observação a partir da resposta de Gilka incentiva a análise de suas poesias, que são trabalhadas 

mais adiante como um protesto explícito pela condição feminina de sua época. 
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O discurso feminino apresentado por Gilka torna-se relevante ainda por partir de 

sua atividade como poetisa, por caracterizar-se como um tipo de produção artística, 

visto que a Careta trazia feitos femininos deste teor e o acesso das mulheres ao espaço 

público por meio da arte. Este é um fator relevante para o entendimento da história da 

educação das mulheres, numa sociedade que almejava se urbanizar. E ainda, apesar das 

controvérsias a respeito do modo de vida das artistas, elas tiveram repercussão e 

relevância na atividade. Na medida em que as mulheres atingiram e se fixaram na esfera 

ligada à arte, isso parece ter lhes possibilitado caminhos para fazer suas próprias 

interpretações acerca de suas experiências e entorno, da forma como elas elaboravam 

suas relações com mundo.  

A respeito do conteúdo das poesias de Gilka, de seu teor contrário às 

proposições sociais para as mulheres, pode-se pensar que até mesmo a estruturação do 

discurso em sua poesia é um dispositivo de resistência ao lugar dado às mulheres e à 

configuração atribuída ao seu corpo. Portanto, inserida em seu tempo histórico, a poesia 

de Gilka serve de contraponto aos discursos institucionais da Careta, na medida em que 

seus versos apresentam questões referentes às relações entre gêneros, em que as forças 

se encontravam em certo desequilíbrio, principalmente se pensadas pela esfera do corpo 

e experiências femininos condicionados, por via de regras, ao masculino.  

A respeito da análise das poesias de Gilka Machado, é importante trazer aqui 

uma referência a Foucault sobre a relação entre produção de discurso e autoria. N‟A 

Ordem do Discurso, (2010a, p. 26) ele fala sobre “o autor, não entendido como o 

indivíduo falante que pronunciou ou escreveu um texto, mas o autor como princípio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações, como foco de 

sua coerência” (FOUCAULT, 2010a, p.26). Deste modo, pode-se compreender o 

discurso de Gilka Machado como um princípio de agrupamento do discurso feminino 

(de cunho feminista
87

, certamente) para a resistência aos valores vigentes, da mesma 

forma que podemos considerar o discurso para a educação feminina, apresentado na 

Careta, como um agrupamento do discurso masculino ou patriarcal assumido e 

amparado nos saberes produzidos por instituições, como a medicina e a religião, para 

garantir-lhe o efeito de verdade e sua consequente efetivação nas práticas. 

                                                
87 Entenda-se feminista pelo movimento que reinvindica condições mais igualitárias entre os gêneros. 
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É possível estabelecer uma relação sobre a entrada das mulheres na sociedade 

por meio da arte ao ler o que Gilka define como tal: “Arte é ancia de conter o infinito 

numa expressão” (MACHADO, 1915). Assim, pode-se dizer que ela se apresenta em 

sua obra Crystaes Partidos
88

, falando do desejo de que seus versos abarcassem uma 

realidade, o infinito, no que já se pode ressaltar sua relação com experiência pelos 

sentidos; ou seja, sua característica
89

 de tratar em seus poemas a realidade vivida ou 

desejada, numa linguagem metafórica e ligada à exploração das experiências sensíveis. 

Sobre a publicação de Crystaes Partidos, Darcy Ribeiro o menciona em sua obra 

Aos trancos e barrancos (1985). Em uma cronologia feita por ano do século XX, o 

autor, que dedica cada ano a uma “personalidade” da história do Brasil, destaca para 

1915 o nome de Gilka Machado, justamente pela publicação do seu primeiro livro, ao 

qual o antropólogo atribui características voltadas para a relação sensível que a poetisa 

destaca nos seus escritos, ao que ele denomina de “poemas carnais”. 

Outro apontamento que interessa na discussão do problema apresentado é fazer 

menção ao que é considerado como “resistência ao poder”. Para tal vale realizar uma 

breve análise dos poemas Ancia Azul e Ser Mulher, publicados em Crystaes Partidos. 

Neste ponto, é importante confrontar o “padrão discursivo” estabelecido na Careta e 

aquele proferido por Gilka em seus poemas, no sentido de que o poder “se exerce em 

rede e, nesta rede, não só os indivíduos circulam, mas estão sempre em posição de ser 

submetidos a esse poder e também de exercê-lo. Jamais eles são o alvo inerte ou 

consentidor do poder, são sempre seus intermediários” (FOUCAULT, 2005, p. 35, 

grifo meu). Desse modo, considera-se que Gilka, como parte do mesmo contexto das 

publicações da Careta, estaria também submetida às mesmas relações e jogos de força e 

poder que se estabeleciam. No entanto, sua postura e movimento se fazem numa direção 

diferente das relações propostas e impostas, em que as mulheres tenham outras 

experiências. 

                                                
88 Segue-se o índice de nomes dos poemas publicados em Crystaes Partidos para uma visualização do teor 
de apelo sensível da poetisa: No torculo da forma o alvo crystal do Sonho; Silencio; Luz; Ancia Azul; 

Natal; Estival; Perfume; Sandalo; Incenso; Odor dos manacás; Rosas; Violeta; Sempre-viva; Aranhol 

verde; Dentro da noute; Beijo; Sensual; Olhos verdes; Olhos pérfidos; Sino; Versos verdes; Espirituaes; 

Fala; Olhos; Lago; Rio; Ironia do mar; Bailado das ondas; Tristeza da saudade; Nocturnos; Falando à lua; 

Ao som de um sino; Luar de hinverno; Intimos; Lunar; Canção de uma doente; Temporal; Noute 

selvagem; Insomne; Quadras simples; Ser mulher; Invocação do somno. 
89 É importante ressaltar que as análises dos poemas de Gilka Machado serão feitas numa perspectiva do 

discurso produzido por ela, não sendo mencionada a forma como foram produzidos, mas destacando o 

conteúdo sobre o feminino que eles trazem. 
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Os poemas escolhidos contêm proposições que fazem relação direta às mulheres 

e seus corpos, sendo que o discurso será trabalhado a partir da relação corpórea 

reivindicada pela poetisa. 

No poema Ser mulher, Gilka parece se expressar sobre o modo de se sentir 

mulher naquele período. Já em seus primeiros versos, afirma “Ser mulher, vir á luz 

trazendo a alma talhada / para os gosos da vida: a liberdade e o amor”. Parece haver aí 

um sentimento de incompletude das experiências femininas, em que se pode pensar nas 

imposições repressoras para a sexualidade das mulheres. Outra “queixa” de Gilka se dá 

na estrofe seguinte, em que ela escreve: “Ser mulher, desejar outra alma pura e alada / 

para poder, com ella, o infinito transpor; / sentir a vida triste, insipida, isolada, / buscar 

um companheiro e encontrar um senhor”. Aqui, o “desejo por outra alma” leva a pensar 

em outra condição para a existência, do desejo por outra forma de atuação feminina, 

demonstrando, por fim, a insatisfação com as “regras do casamento”, às quais, pelo 

discurso equivalente à Careta, as mulheres deveriam ser submetidas aos desígnios dos 

homens. 

Na última das quatro estrofes, Gilka continua a mencionar o anseio por 

liberdade, e termina nomeando mais uma vez um fator que ela considera “oprimir” a 

atuação e comportamento femininos: “Ser mulher, e, oh! atroz, tantalica tristeza! / Ficar 

na vida qual uma águia inerte, preza / nos pezados grilhões dos preceitos sociaes”! 

Assim são “desaprovadas” pela poetisa as determinações da sociedade relacionadas ao 

gênero feminino, interpretadas analogicamente a uma espécie de servidão. Desse modo, 

o corpo feminino é apresentado por Gilka Machado como a águia inerte, uma analogia 

interessante por se referir à perspicácia dessa ave, que no entanto, inerte, assume uma 

existência muito aquém de suas possibilidades.  

Assim, a condição feminina naquela época, com o acesso à educação ainda 

limitado e uma circulação social confinada a certos moldes de comportamento sociais, 

restringia a capacidade de expressão das mulheres, ao impor-lhes uma falta de 

horizontes e possibilidades. 

Em Ancia Azul, Gilka divaga demoradamente pelo azul que está presente e 

espalhado por todo o espaço: o azul da manhã, ressaltado pela luz do dia dourado, 

envolto em perfume e vento, com aves que sugere liberdade. Prados, o mar, flores, a 

toda a natureza a poetisa diz aspirar: “E que gôso sentir-me em plena liberdade!/longe 
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do jugo vil dos homens e da ronda/da velha sociedade”. E depois de uma 

“contemplação” dos movimentos que a natureza lhe propõe, a poetisa manifesta sua 

sensação de estar presa na forma (ou no corpo) de mulher: 

 

Esta alma que eu carrego amarrada, tolhida, 
Num corpo exhausto e abjecto, 

há tanto acostumado a pertencer à vida 

como um traste qualquer, como um simples objecto, 
sem gôso, sem conforto 

e indifferente como um corpo morto; 

esta alma, acostumada a caminhar de rastos, 
quando fito estes céos, estes campos tão vastos, 

aos meus olhos acende e deslumbrada avança, 

tentando abandonar os meus membros já gastos, 

a saltar, a saltar, qual uma alma de creança. 
E analysando então meus movimentos, 

Indecisos e lentos, 

de humanisada lesma, 
eu tenho a sensação de fugir de mim mesma, 

de meu ser tornar noutro, 

e sahir, a correr, qual desenfreado potro, 
por estes campos,  

escampos. 

 

De que vale viver, 
trazendo na existência emparedado o ser? 

Pensar e, de continuo, agrilhoar as idéas 

dos preceitos sociaes nas torpes ferropéas;  
ter ímpetos de voar, 

mas preza me manter no esgastulo do lar, 

sem a libertação que o organismo requer; 

ficar na inércia atroz que o ideal tolhe e quebranta... 
 

Ai! Antes pedra ser, insecto, verme ou planta,  

do que existir trazendo a forma de Mulher! (MACHADO, 1915, p.16-
20). 

 

Os versos de Gilka Machado mostram uma grande insatisfação com os modos de 

viver aos quais estavam submetidas as mulheres. Ao comparar seu corpo com os de 

outros organismos, pedra, inseto etc, manifesta seu desconforto ou mesmo sugere o 

aprisionamento na forma de ser mulher, pois na medida em que as mulheres tinham 

limites quanto à circulação pelos espaços sociais, consequentemente suas percepções 

eram limitadas, e sua visão de mundo nem seria levada em conta pelos homens.  

As atribuições do corpo feminino, consideradas por Gilka, revelam violência 

contra ele, um “corpo exhausto e abjecto”. Em contrapartida, o que se lê nos discursos 
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da Careta, era a produção de um corpo feminino submetido a exigências físicas e 

morais, à obrigação de ser sedutor, ao mesmo tempo em que era julgado 

pejorativamente por isso. “Um simples objecto”. 

Conforme se viu aqui a respeito das técnicas da disciplina, aplicadas sobre o 

corpo feminino para sua harmonia e graça, confronte-se com os “membros já gastos” 

propostos no poema. Gastos pelas técnicas de poder e dominação? Pelo adestramento ao 

qual as mulheres pareciam estar expostas? A possibilidade do discurso de resistência à 

ordem vigente torna-se assim claro, na medida em que os elementos apresentados por 

Gilka parecem ir de encontro, num embate de forças ao discurso convencionado a 

respeito das mulheres daquele período. 

Gilka ainda coloca em questão o valor de uma existência limitada a esse corpo, 

submetido às relações em que ele se torna um receptáculo dos desejos masculinos, 

independente das suas formulações femininas, já que pondera sobre o preceito de que as 

ideias das mulheres ficavam agrilhoadas. O que se consegue com essa força de 

submissão: gerar um “corpo morto” ou de “humanizada lesma”. Ao contestar o 

confinamento das mulheres no lar, reivindica o espaço público, e com isso, parece 

questionar a norma social, que de forma naturalizada, indica às mulheres apenas o 

espaço privado. Para tal, a poetisa clama a “libertação que o organismo requer”, 

questionando o espaço confinado que tolhe a condição de ser mulher.  

Em outros versos de Ansia Azul, Gilka ainda brada: “Aves!/Quem me dera ter 

azas,/para acima pairar das cousas rasas,/das podridões terrenas,/ e sahir, como vós, 

ruflando no ar as pennas,/ e saciar-me de espaço, e saciar-me de luz,/ nestas manhans 

tão suavez!/nestas manhans azues, lyricamente azues!” (MACHADO, 1915, p.20). 

Reclama e lança sua crítica poética e metafórica sobre a sociedade e seus conceitos e 

formas de configuração dos sujeitos. Estaria aí, mais uma declaração de “detestar a 

hipocrisia”? 

O que se pode destacar são as descontinuidades de manifestações num mesmo 

tempo. Num mesmo período, encontram-se opiniões e interpretações diversas sobre as 

relações humanas estabelecidas, que vão se configurar e definir conforme as práticas 

são aceitas, desdobradas, reformuladas ou simplesmente negadas. No que se refere aos 

“conteúdos” para a educação feminina ao longo da história, incontáveis foram as 

formulações e recepções dos discursos.  
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O que se torna relevante é observar como a resistência pode contribuir para a 

reformulação de determinações sociais. Assim, o embate provocado entre discursos 

distintos, como entre a Careta e a poetisa Gilka Machado, demonstra bem o que se 

caracteriza como descontinuidade entre práticas. E, com isso, há a possibilidade de 

percorrer um imenso trajeto de aceitações, debates, lutas e conquistas pelas mulheres, 

em diversos níveis, o que fica como convite percorrer os costumes de uma época e 

desconstruir verdades, para uma melhor reflexão acerca das relações de gênero, que se 

manifestaram de forma não linear ao longo da história da educação das mulheres. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Conforme a proposta deste trabalho foi a de analisar discursos para a educação 

das mulheres no Brasil, através dos enunciados propostos pela Careta, o quadro que se 

delimitou pode ser considerado por vezes antagônico, mas na verdade é plural. E o que 

se pretendeu apontar é, justamente, a diversidade dinâmica contida no universo 

feminino e o modo como os discursos institucionais tentavam dar conta dessa 

pluralidade em movimento; estabeleciam papéis sociais e seus limites na medida em 

que detinham o controle das instituições produtoras de saberes, reforçando as condutas 

adequadas ao ponto de vista masculino e tentando enfraquecer o seu contrário. Aí é que 

se considera a educação das mulheres tratada na Careta, pela proposta de adequação às 

situações do meio urbano, no sentido de incentivar uma organização social, em que 

deveriam estar contidas as várias categorias para as mulheres. Sim, a pluralidade é 

aceita, e em certa medida incentivada, conforme deveria haver mulheres de “todos os 

tipos”, para atendimento das várias “necessidades” masculinas.  

Para tanto, parecia mais importante delimitar os aspectos que classificavam, 

conforme o desejo masculino, e assim também se tentavam educá-las: mulheres para o 

casamento, aptas à submissão e à maternidade; normalistas para a educação da infância, 

que garantiria a alfabetização com bons números para o Brasil; as artistas para a 

distração deles; as damas caridosas, que ocupadas da pobreza gerada pela má 

administração pública, poderiam se sentir menos fúteis que a falta de crença na 

capacidade intelectual lhes impunha ser. Mas essa classificação extrapola o critério 

moral – usado para as propostas femininas expostas acima – e atinge uma configuração 

histórica atribuída às mulheres “o uso de poderes perigosos”: por vezes eram nomeadas 

bruxas as que “se atreviam” a desejar o mesmo exercício político, dominado pelos 

homens, e aparentemente reconhecido como privilégio daqueles que estavam decididos 

a não compartilhá-lo.  

A mulher sufragista parecia a única categoria feminina realmente indesejada 

pelas instituições masculinas, talvez por isso mesmo, nem era considerada uma 

categoria feminina. Uma aberração social para o gênero: “não se comportem nunca 
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dessa forma ou vão ser bruxas feias e não amadas pelos homens!”, dizia a Careta, a seu 

modo. 

Dessa forma, no jogo de poder entre os gêneros, havia uma tentativa de 

neutralizar a força feminina através da conformação dela à força masculina. Nas 

configurações menores, como nos núcleos familiares privados – que não são abordados 

nesta pesquisa, mas que hipoteticamente podem também ser relacionados – as forças até 

podiam já se organizar de modos menos antagônicos, mas de qualquer forma a 

submissão feminina devia prevalecer, na medida em que eram menos escolarizadas que 

os homens e até mesmo, nas camadas mais abastadas, poderiam não ter produtividade 

econômica. Já na esfera burguesa, este último fator era associado à imoralidade e uma 

vergonha para um homem. Ter uma mulher em trabalho remunerado era inaceitável.  

Para as camadas pobres, trabalhar era uma necessidade imposta, o que poderia 

até lhe conferir certa independência do julgamento privado, mas na esfera pública não 

estavam isentas da força do discurso masculino violento. 

O caso é que, tratadas as relações de poder segundo a proposta de análise 

foucaultiana, todos os corpos são dotados de poder. E assim, na medida em que o século 

XX propõe uma dinâmica mais acelerada, as mulheres procuraram uma nova relação 

com o mundo, propiciada pelos centros urbanos crescentes, escolarização mais 

difundida e deslocamento das concepções humanas e sociais proporcionadas pela 

Guerra.  

Uma primeira alteração para o feminino destacada no trabalho, e quem sabe 

desencadeadora de várias outras, tem a ver com novas permissões para a apresentação 

das mulheres pelas roupas, por uma concessão da moda: encurtar os vestidos. Assim, 

pode ser considerada a dimensão das experiências humanas em concordância à 

elaboração e equilíbrio no nível das relações corporais. O movimento do corpo, a 

abrangência que ele pode alcançar – e a que ele está autorizado a atingir – pode ser 

considerado definitivo na tomada dos lugares nos jogos de força entre os gêneros.  

É nesse jogo que vale destacar a figura da poetisa Gilka Machado. Propagadora 

de um discurso de insatisfação ao lugar dado às mulheres, ela reclama pela liberdade 

desejada para seu sexo. Numa elaboração que reconhecia nas instituições masculinas a 

imposição de um julgo repressor ao corpo feminino, ela própria reconhecia “a attração 

do Ignorado,/ a attração das Distancias” (MACHADO, 1915, p. 17).  
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A resistência ao modo de “ser mulher”, imposta pelos discursos e saberes em 

vigor, é assumida com certo sofrimento nas palavras de Gilka, mas vence o silêncio e 

assume uma configuração de protesto no que se pode chamar “licença poética” para 

além da linguagem, que assume uma possibilidade de expressão sobre a condição 

feminina, desigual no jogo de forças da relação entre gêneros. Desse modo, Gilka 

negou, da forma como podia, os silêncios impostos para as mulheres. Através de sua 

poesia, fez seu discurso possível e seu sentimento conhecido: “o meu ser 

manifesta/desejos de cantar, de vibrar, de gosar!...” (MACHADO, 1915, p.19).  

Assim se verbalizou a resistência feminina e os desejos da poetisa, através da 

sua arte. Ainda que não veiculada pela Careta, por conter elementos que iam de 

encontro ao que propunha a revista, seus escritos ainda se propagaram em discursos que 

se estenderam pelo século XX, e certamente encontrou outras resistências, assim como a 

Careta lhe resistiu, mas também adesões. 

O que se considera de maior importância, tanto pela área de estudos que integra, 

quanto pelo teor social que impõe, é a determinação de que a educação favorece a vida, 

e no aspecto feminino, incorporada à resistência, pode-se dizer responsável pela tomada 

de um lugar social que deveria desde sempre, pressupor uma igualdade de condições 

para atuação. Se não o foi naquele recorte temporal, é porque fazia parte dos jogos de 

força que tentavam limitar e desfavorecer as mulheres, sem, no entanto, impedir a 

possibilidade de vir a ser. Percebe-se então que muitas mudanças reivindicadas desde 

aquele período ainda hoje fazem parte da agenda das discussões das mulheres. 
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