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INTRODUÇÃO

São  João  del-Rei,  na  primeira  metade  do  século  XIX,  exerceu  papel 

fundamental como importante centro comercial de Minas Gerais. Mantinha relações 

de abastecimento com a Corte e outras regiões mineiras. 

Alcir  Lenharo, em  As Tropas da Moderação,  demonstra a intensa ligação 

mercantil do sul de Minas com o Rio de Janeiro. O autor coloca que São João del-

Rei, juntamente com Barbacena, constituíam os dois pólos do comércio atacadista, 

centralizavam o fluxo das mercadorias de diferentes regiões, até mesmo de outras 

províncias, como Goiás e Mato Grosso.1

São João del-Rei, segundo o autor, escoava a maior parte das exportações 

de  Minas  Gerais.  Isso  se  devia  ao  fato  de  possuir  uma  situação  geográfica 

privilegiada, a qual era servida por diferentes canais de escoamento – Estrada do 

Comércio, Estrada da Polícia, Caminho Novo.2 As tropas desciam de São João del-

Rei,  carregadas  de  gêneros  de  subsistência  (queijos,  gado  vacum  e  suíno, 

toucinhos, carnes salgadas),  numa longa viagem até a Corte.  E, ainda,  podia-se 

observar  uma dinâmica de negócios que se realizava às margens das estradas. 

Vendas, ranchos e pastagens eram constituídos de modo a satisfazer as possíveis 

necessidades dos viajantes3.

Luccock, em sua viagem ao Brasil, no século XIX, observou que esta Vila, 

além  do  comércio  de  ouro  e  de  pedras  preciosas,  desfrutava  de  um  favorável 

comércio de vários outros objetos com o Rio de Janeiro, que aumentou ainda mais 

com a vinda da Corte. Importava artigos ingleses que eram pagos com produtos da 

região, tais como bois, cavalos e mulas; toicinho, queijo e aves; algodão, açúcar e 

café; com uns poucos artigos manufaturados, como panos de algodão, chapéus e 

couros. Diz o viajante que este comércio era mantido por tropas regulares formadas 
1 LENHARO, Alcir. As tropas da Moderação (O abastecimento da corte na formação política do Brasil 
– 1808-1842). São Paulo: Símbolo, 1979, p.90.
2 Idem, p. 90
3 Idem, p.76.
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por “cerca de cinqüenta burros, que perfazem geralmente oito jornadas por ano”.4 

A dinâmica comercial do sul de Minas demonstra o equívoco da idéia de 

decadência mineira.5 Autores como Francisco Iglesias, Caio Prado Júnior e Celso 

Furtado, entre outros, afirmavam, no passado, a idéia de estagnação para Minas 

Gerais no século XIX.  

Martins6 caracterizava a província mineira como sendo de uma economia 

“vicinal”, em que a produção era voltada para o consumo interno, não mantendo, 

portanto, ligações comerciais com outros mercados.

Trabalhos  mais  inovadores,  a  partir  de  1980,  colocam  Minas  como  um 

grande centro agro-exportador de gêneros de subsistência, em termos provinciais, e, 

também, importador em potencial de mão-de-obra escrava.7 

Robert Slenes8 afirma que Minas, na primeira metade do século XIX, estava 

longe de ser uma região voltada para “dentro”, como dissera Martins, e que possuía 

uma economia de exportação bastante significativa. Segundo o autor, a produção de 

Minas para mercados externos (produção não só de café, mas também de gado 

vacum e suíno, pano de algodão, toucinho, queijo e tabaco – os principais produtos 

que, segundo Martins, saíam de Minas para outras províncias) gerava uma renda 

monetária  significativa,  que  não  só  teria  incentivado  a  procura  de  escravos  na 

economia de exportação, mas teria criado também uma forte demanda dentro da 

província  para mantimentos,  bens de  consumo e  matérias-primas utilizadas pelo 

setor exportador e pelas atividades internas ligadas a esse setor.

Lenharo nos ajuda a pensar sobre a problemática do comércio entre o sul de 

Minas e o Rio de Janeiro. Para este autor, apesar da expressiva ligação comercial, a 

importância  das  relações  entre  estas  duas  províncias  está  na  capacidade  de 

4 LUCCOCK, John. Notas sobre o Rio de Janeiro e partes meridionais do Brasil. Belo Horizonte. Ed. 
Itatiaia, 1975. p.312.
5 Sobre a tese da decadência mineira ver, entre outros: FURTADO, Celso. Formação Econômica do 
Brasil. 18 ed. São Paulo: Ed Nacional, 1982. PRADO JR., Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 
17 ed. São Paulo: Ed Brasiliense, 1981.  IGLÉSIAS, Francisco. Trajetória Política do Brasil (1500-
1964). São Paulo: Cia das Letras, 1993.
6 MARTINS, Roberto Borges. A economia escravista de Minas Gerais no século XIX. Belo Horizonte, 
CEDEPLAR/UFMG, 1982.
7 A esse respeito ver: LINHARES, Maria Yedda Leite. “O Brasil no século XVIII e a idade do ouro: a 
propósito da problemática da decadência” In Seminário sobre a cultura mineira no período colonial. 
Belo  Horizonte:  Conselho  Estadual  de  Cultura  de  Minas  Gerais,  1979.  LIBBY,  Douglas  Cole. 
“Historiografia e a formação social escravista mineira” In Revista Acervo, Rio de Janeiro, Arquivo 
Nacional, v. 3, n. 1, p. 7-20, jan.-jun. 1988. SLENES, Robert. “Os múltiplos de porcos e diamantes: a 
economia escravista de Minas Gerais no século XIX”, in Cadernos IFCH/UNICAMP, n. 17, junho de 
1985.
8 SLENES, Robert W. “Os múltiplos de porcos e diamantes: a economia escravista de Minas Gerais 
no século XIX”. In:Cadernos IFCH-Unicamp, Campinas, n.17, jun.1985.
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articulação política entre elas. Estas relações são pontos fundamentais para este 

trabalho.

Campos afirma que o setor ligado ao abastecimento, em São João del-Rei, 

se organizava, na primeira metade do século XIX, enquanto grupo que ocuparia um 

espaço  político  na  sociedade.  Grupo  este  que,  posteriormente,  buscaria  a 

construção  de  uma  sociedade  ordeira  e  estável  como  forma  de  se  alcançar  a 

civilização.9

Segundo  a  autora,  esse  segmento  da  sociedade  constituía  uma  elite 

masculina e reunia-se para discutir problemas do seu tempo, atitude muito comum 

no século XIX. Inspirava-se na Corte (Rio de Janeiro), que, por sua vez, buscava o 

modelo de civilização da Europa.10 

Neste  contexto,  surge  em  1829,  O  Mentor  das  Brasileiras,  jornal  que 

elegemos como objeto de pesquisa para este trabalho. Era escrito por homens e 

destinado ao público feminino da sociedade de São João del-Rei.

Pretendemos,  a  partir  do  discurso  contido  no  Mentor,  delinear  as 

representações  de  um  ideal  de  mulher  difundidas  na  sociedade  são-joanense. 

Mostraremos como as idéias propostas pelos autores faziam parte de um projeto de 

civilização pretendido para a Vila. Desse modo, o Mentor tornou-se também a fonte 

principal de análise.

Além do Mentor das Brasileiras, tomamos como fonte de nossa investigação 

relatos de alguns viajantes, que passaram por São João del-Rei na primeira metade 

do século XIX. Acreditamos que seus relatos nos permitem um diálogo com o jornal 

e  com  os  autores  referenciados  neste  trabalho,  embora  tais  relatos  sejam 

representações do real.

O recorte cronológico estabelecido para esta pesquisa é de 1829, data em 

que começaram as publicações do jornal, até 1832, ano que marca o final de sua 

circulação.

No primeiro  capítulo,  apresentaremos o jornal,  O Mentor  das Brasileiras, 

demarcando algumas de suas principais características: seu formato, seus objetivos, 

alguns de seus artigos e suas possibilidades de circulação.

9 CAMPOS, Maria Augusta do Amaral. A Marcha da Civilização: as vilas oitocentistas de São João 
del-Rei e São José do Rio das Mortes – 1810/1844. Dissertação (Mestrado) Belo Horizonte: UFMG, 
1998. p. 49. Ver também: MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo Saquarema. Rio de Janeiro: ACESS, 
1994.
10 DUARTE, Regina Horta. Noites Circenses. Espetáculos de Circo e Teatro em Minas Gerais no 
século XIX. Campinas: Ed. Unicamp, 1985 apud CAMPOS, 1998, p.49.
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No segundo momento, nos interessa evidenciar a disseminação de um ideal 

feminino  por  parte  dos  redatores  do  jornal,  observando  que  a  proposta  era  a 

transformação e o refinamento dos comportamentos femininos, com a intenção de 

excluir condutas consideradas inadequadas ao progresso do país. 

Para isso, destacaremos alguns pontos do jornal,  tendo como referencial 

teórico Norbert Elias, que traz algumas contribuições sobre o processo civilizatório. 

Entendemos  também  que,  ao  pensarmos  a  história  das  mulheres,  seria 

fundamental  uma  discussão  acerca  da  categoria  gênero,  pois  as  relações 

estabelecidas entre os sexos são histórica e socialmente construídas, de modo a 

demarcar  os  lugares  e  funções  que  homens  e  mulheres  desempenham  na 

sociedade, e que, por sua vez, criam hierarquias baseadas na “naturalização” da 

diferença biológica.11 Trabalhar com esta categoria significa também evidenciar o 

caráter  relacional  entre  os  sexos.  Homens  e  mulheres  se  relacionam 

constantemente em todos os tempos da história.

Por  fim,  ao  constatar  que  o  discurso  masculino  do  Mentor constituía 

representações12 da realidade, ou seja, idéias que um determinado grupo de homens 

pensava sobre as mulheres,  nos propomos a dialogar com alguns trabalhos que 

buscam inserir as mulheres como sujeitos produtores da história.

11 Para se pensar gênero, Joan Scott em  Gênero: uma categoria útil de análise histórica, contribui 
para este trabalho. 
12 Utilizamos neste trabalho o conceito de representação pensado por Roger Chartier.
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CAPÍTULO I

O MENTOR DAS BRASILEIRAS:
POR UMA EDUCAÇÃO DO “BELLO SEXO”

Ao tomar  como fonte  de  pesquisa um periódico  do  século  XIX,  torna-se 

necessário  fazer,  na  primeira  parte  deste  capítulo,  algumas  reflexões  sobre  o 

funcionamento da imprensa periódica. Num segundo momento, apresentaremos o 

periódico, O Mentor das Brasileiras, e suas principais características.

1.1. A IMPRENSA PERIÓDICA NO SÉCULO XIX

A implantação da imprensa no Brasil ocorreu em 1808, com a vinda da corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro. O marco inicial da imprensa periódica brasileira 

ocorre com a criação da  Gazeta do Rio de Janeiro. Este jornal, que pertencia ao 

governo, se caracterizava por trazer relatos de acontecimentos oficiais, tais como: 

despachos e reproduções de notícias dos jornais ingleses e holandeses, ordens e 

contra-ordens  militares,  decretos,  editais,  dentre  outras  notícias.13  Pouco  se 

enfatizava os fatos da vida local.14 

Até 1808 todos os outros jornais circulavam clandestinamente, como é o 

caso do  Correio Brasiliense.  Anterior a esta data, todo impresso era censurado e 

impedido pela administração colonial.15

13 BAHIA, Juarez. Jornal, História e Técnica: história da imprensa brasileira. 4 ed.São Paulo: Atica, 
1990.
14 Idem, p.14.
15 Idem, p.9.
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Alguns anos após a criação da Gazeta do Rio de Janeiro surgem, em outras 

províncias do Império, vários jornais não oficiais. Os periódicos passam, aos poucos, 

a abrigar debates políticos, nos quais os indivíduos utilizavam a palavra impressa 

para expor suas opiniões.

Em Minas Gerais, a imprensa tem seu marco inicial no ano de 1823, com o 

aparecimento do jornal O Compilador Mineiro, de Ouro Preto.16 Mais tarde, surgiram, 

na província, os principais jornais: O Universal (1825-1842), de Ouro Preto; o Astro 

de Minas  (1827-1839) e o Amigo da Verdade  (1829-1831), de São João del-Rei. 

Estes jornais se tornaram o centro das discussões políticas nacionais.

A imprensa começa a assumir ao longo dos séculos XIX e XX um papel 

fundamental como difusora de idéias. Mais que informar, sua tarefa seria formar. É 

importante pensarmos um pouco mais sobre esta característica dos jornais para a 

compreensão do objeto de pesquisa desse estudo.

Pallares-Burke, em seu trabalho  A imprensa periódica como uma empresa 

educativa no século XIX,  afirma que romances, jornais, revistas, sermões, teatro, 

pinturas não somente participam do processo educacional, como também podem 

dizer muito sobre o modo complexo pelo qual as culturas são produzidas, mantidas 

e transformadas.17

Em seus estudos sobre a história da educação brasileira no século XIX, a 

autora  dá  especial  atenção  aos  meios  educativos  informais,  dentre  os  quais,  a 

imprensa se destaca com bastante intensidade. Para ela, a imprensa seria um meio 

eficaz de propagar e difundir as idéias, e teria como objetivo penetrar na opinião 

pública, assumindo desta forma uma função educativa.

No que diz respeito às possibilidades da educação, a imprensa 
periódica, no veio mais propriamente cultural do que noticioso, 
assumiu explicitamente as funções de agente de cultura,  de 
mobilizadora de opiniões e de propagadora de idéias.18

A  autora  considera  que  essa  função  educativa  da  imprensa  pode  ser 

justificada pela ausência de outros agentes educativos, tais como leis e um sistema 

16 SODRÉ, Nelson Werneck.  A História da Imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Civilização 
Brasileira, 1966.
17 PALLARES-BURKE. Maria Lúcia Garcia. A imprensa periódica como uma empresa educativa no 
século XIX. Cadernos de Pesquisa. São Paulo, n.º 104, p.144-161. jul/1998. p. 145.
18 Idem, p.145-146.

11



de  educação  pública  mais  sistematizado.19 Segundo  Morais,  em uma sociedade 

onde  a  maioria  da  população  era  considerada  analfabeta,20 e  as  políticas  de 

‘democratização’  do  ensino  falhavam  nas  maiorias  das  vezes,  tornava-se 

fundamental considerar a existência de outras instâncias educativas.21 

Silva em um dos capítulos de sua tese - Liberais e o Povo: a construção da 

hegemonia liberal moderada na Província de Minas Gerais (1830-1834) - trabalha 

com a  difusão  de ideais  liberais  e  observa  que o  instrumento  mais  eficaz  para 

difundir conceitos e valores novos seria por meio do “comércio dos pensamentos”,22 

que se daria através da imprensa, teatro e festas.23

Isso nos leva a entender o porquê do crescimento da imprensa local, na 

segunda década do século XIX, especificamente na Vila de São João del-Rei. Entre 

1827 e 1844, foram publicados doze periódicos na vila.24  A imprensa se estabelece 

coincidentemente  com  o  período  em  que  a  Vila  estava  vivendo  momentos 

importantes  de  debates  políticos.25 Nos jornais  e  periódicos,  os  líderes  políticos, 

protegidos  pelo  anonimato,  discutiam seus pontos  de  vista,  e,  aliados  aos seus 

respectivos partidos, buscavam empreender um projeto de civilização para a Vila. 

Este projeto de civilização consistia em construir uma sociedade organizada, 

ordeira, excluindo a “barbárie”. Seria necessária a formação do povo, e, para tal, 

propostas  educativas  foram  empreendidas,  no  sentido  de  incluir  hábitos  e 

comportamentos  mais  adequados  em  uma  nação  que  se  dizia  no  caminho  do 

progresso.26

Aqui, nos interessa a função educativa que possuía o periódico  O Mentor 

das  Brasileiras,  caracterizado,  sobretudo,  pela  proposta  de  educação  feminina. 

Dentro  desta  proposta  de  civilização,  a  mulher  deveria  ser  portadora  de  novos 

hábitos.

19 Idem, p.147.
20 Estima-se que o analfabetismo era superior a 75% da população em nosso país. Ver MORAIS, 
Christianni  Cardoso.  Para  o  aumento  da  instrução  da  mocidade da  nossa  pátria:  livros,  leitores, 
leituras e bibliotecas (São João del-Rei, 1824-1831): São João del Rei: UFSJ, 2000. p.26.
21 Idem, p.32.
22 Expressão utilizada pelo jornal O Universal, Ouro Preto, n. 815 – 17/10/1832.
23 SILVA, Wlamir.  Liberais e o Povo: a construção da hegemonia liberal moderada na Província de 
Minas  Gerais  (1830-1834).  Tese de  Doutorado,  Rio  de Janeiro:  Instituto  de  Filosofia  e  Ciências 
Sociais/UFRJ, 2002.
24 CAMPOS, 1998, p.176.
25 Idem, p.182.

26 Ver a este respeito: MATTOS, Ilmar R. O tempo Saquarema...
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1.2 O MENTOR DAS BRASILEIRAS: CARACTERÍSTICAS

1.2.1 EDIÇÃO E CIRCULAÇÃO

O Mentor das Brasileiras foi um periódico destinado ao público feminino, que 

circulou na Vila de São João del-Rei no período de novembro de 1829 a junho de 

1832. 

Dentre os 12 periódicos publicados na Vila, na primeira metade do século 

XIX, o Mentor foi o segundo que ficou mais tempo em circulação, somente perdendo 

para o Astro de Minas que circulou por 12 anos. Segundo Campos, os periódicos, 

em sua maioria,  não chegavam a completar um ano de vida.27  Eles podem ser 

assim classificados, segundo o período de circulação e dias em que circularam:

QUADRO 1
PERIÓDICOS DE SÃO JOÃO DEL-REI (1810-1844)

PERIÓDICO PERÍODO DE CIRCULAÇÃO CIRCULAÇÃO
Astro de Minas 1827/1839 3.ª, 5.ª e sábado
O amigo da Verdade 1829/1831 ____
A Constituição em Triunfo 1830 ____
O Constitucional Mineiro 1832/1833 3.ª e 6.ª
O Mentor das Brasileiras 1829/1832 Semanal
O Papagaio 1832 ____
A Legalidade em Triunfo 1833 ____
Oposição Constitucional 1835 ____
O Monarquista 1838 ____
O Americano 1840 Semanal
O Despertador Mineiro 1842 Semanal
A ordem 1842/1844 4.ª e sábado

Fonte: Campos (1998, p.176-177)

O Mentor alcançou um total de 129 números, e poderia ser adquirido avulso 

pelo preço de 80 réis, ou por assinatura, pelo preço de 800 réis por trimestre.  Vale 

pensar um pouco sobre o significado destes valores. 

Morais observa que “o valor dos folhetos vendidos no Rio de Janeiro no XIX 

não deveria passar de 100 réis, ao passo que uma resma de papel branco custava 

5$760, um quartilho de tinta para escrever 320 réis, uma bala de papel almaço 2 mil 

27 Campos, 1998,  p.176
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réis e um arrátel de lingüiça 280 réis.”28 

Pensando desta forma, o valor da folha avulsa do jornal,  O Mentor,  pelo 

preço de 80 réis, pode ser considerado como equivalente aos preços de circulação 

dos demais jornais da época, embora um pouco mais barato, o que nos faz pensar 

na maior facilidade de acesso a este periódico.

Não  há  registros  sobre  editores  do  Mentor,  mas  se  pode  pensar  na 

possibilidade  de  serem  os  mesmos  redatores  do  jornal  O  Astro  de  Minas,  que 

circulou de 1827 a 1839, uma vez que o jornal em estudo era publicado na mesma 

tipografia.

A criação do jornal O Astro se deve a Baptista Caetano de Almeida, homem 

empenhado em trazer a civilização para o seu cotidiano.29

Baptista  Caetano foi  responsável,  além da  criação da imprensa em São 

João Del-Rei, pela instalação da biblioteca pública na Vila em 1827. As atividades 

comerciais  exercidas  por  ele  possibilitaram-lhe  manter  relações  com  diferentes 

lugares,  principalmente  com  a  Corte.  Exerceu  diversas  atividades  políticas, 

primeiramente, em nível local, e, em seguida, no Rio de Janeiro.30

Mesmo não tendo clareza a respeito da identidade dos redatores do Mentor, 

tudo nos leva a acreditar que se tratavam de homens ligados a Baptista Caetano de 

Almeidam  e  estavam,  de  uma  certa  forma,  envolvidos  em  atividades  que 

promoveriam a “civilização”.

Enfrentamos também o mesmo problema com relação à caracterização do 

público leitor do  Mentor das Brasileiras, bem como quanto  à sua tiragem. Não há 

indícios  de  quem  assinava  ou  lia  o  periódico.  No  entanto,  mesmo  não  tendo 

identificado uma lista  de assinaturas  que nos pudesse levar  aos seus possíveis 

leitores,  podemos,  através  de  trechos  extraídos  do  periódico,  supor  que  sua 

circulação não tenha se restringido somente à Vila de São João del-Rei:

Subscreve-se para esta folha, que sairá uma vez por semana, 
nesta Tipografia, no Rio de Janeiro em casa do  Sr. Evaristo 
Ferreira  da  Veiga  e  C.,  em  o  Ouro  Preto  na  Tipografia  do 
Universal, na Campanha em casa do  Sr. Ignácio Gomes, em 

28 SILVA, Mª Beatriz Nizza da. Livro e sociedade no Rio de Janeiro (1808-1821). Revista de História, 
São Paulo, v. 94, n. 46, p. 450-451, 1973 apud MORAIS, Christianni Cardoso. Para o aumento da 
instrução da mocidade da nossa pátria: estratégias de difusão do letramento na Vila de São João del-
Rei (1824-1831). Belo Horizonte: UFMG, 2002. 
29 CAMPOS, 1998, p.164.
30 Idem, p.164.
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Sabará em casa do  Sr. Bento Rodrigues de Moura e Castro 
pelo preço de 800 rs por trimestre.31

Chegamos com felizes auspícios ao N. 14 de nossa Folha, a 
qual  consta-nos  ter  obtido  bom  acolhimento  pelas  nossas 
Patrícias não só de Minas, senão também da Corte, as quais 
em grande numero tem assinado a presente Folha.32 

Nos extratos acima, o  Mentor nos permite pensar a possibilidade de sua 

circulação até mesmo no Rio de Janeiro. Mas, também, nos permite atentar para 

uma outra questão fundamental:  a presença de uma rede de comunicação entre 

líderes do mesmo partido político envolvendo a província de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro. 

Segundo Moreira, autor que trabalha com as tipografias mineiras entre 1828 

e 1842 e sua inserção no debate político, “a imprensa constituía-se em espaço para 

uma ‘troca de falas’. Havia um universo relacional em torno do impresso. Percebe-se 

um sentimento de divulgação e discussão do pensamento político”.33

Dentre os nomes citados no trecho acima, está o de  Evaristo Ferreira da 

Veiga.  Evaristo  era editor  e  proprietário  do jornal  Aurora Fluminense,  do Rio de 

Janeiro. Além disso, era Deputado na Assembléia Geral do Império pela província 

de Minas Gerais de 1828 a 1836. Lutava por ideais liberais contra o absolutismo 

monárquico.  Isso me permite  dizer  que existia  uma forte  ligação e  cumplicidade 

políticas entre os principais jornais da época: O Universal, de Ouro Preto, o Astro de 

Minas, de São João del-Rei,  e o Aurora Fluminense, do Rio de Janeiro, que tinham 

como proprietários, respectivamente, José Pedro Dias de Carvalho, Batista Caetano 

de Almeida e Evaristo Ferreira da Veiga. Estes homens estavam juntos em torno de 

um ideal comum: propagar e difundir a civilização. Por conseqüência, O Mentor, que 

era  publicado na tipografia  do  Astro,  participava desses  debates  e  surgia  neste 

contexto para cumprir o objetivo de instruir as jovens brasileiras. 

Campos afirma que  O Mentor das Brasileiras se destinava a um só setor 

feminino: o da elite.  Segundo a autora “escravas e forras estavam excluídas” do 

público alvo do jornal.34

31 O Mentor das Brasileiras: nº 1, 1829, p. 8. (grifos meus)
32 O Mentor das Brasileiras: nº 14, 1830, p.106
33 MOREIRA, Luciano da Silva. Tipografia e espaço público na Província de Minas Gerais (1828-
1842). I Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial. 8 a 11 de novembro de 2004. Rio de 
Janeiro. p. 7
34 CAMPOS, 1998, p.188.
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De fato, se lermos alguns trechos do jornal, como o que está sendo citado 

logo abaixo, podemos chegar a esta mesma conclusão.

 

Para que uma senhora seja perfeita em beleza, deve possuir 
30 qualidades seguintes: a saber três coisas: brancas: a pele, 
os dentes, e as mãos (...); vermelhas: os beiços, as faces, e as 
unhas.; finas: os dedos, os cabelos e os beiços (...); pequenas: 
os seios, o nariz e a cabeça35 

Porém,  acredito  que  o  ideário  feminino,  proposto  pelo  jornal,  poderia 

alcançar públicos de diferentes segmentos da sociedade e não somente o da elite. 

Mesmo em uma sociedade em que a maioria era analfabeta, penso que havia a 

possibilidade da circulação das idéias. Existem alguns autores que trabalham com 

esta perspectiva.

Silva leva em consideração a ampliação da oralidade, por meio de leituras 

públicas,  “as  leituras  públicas  e,  mesmo,  a  difusão  oral  das  idéias  liberais 

alcançavam analfabetos e os não letrados o bastante para escritos doutrinários”.36 

Alguns viajantes podem, também, nos dar algumas pistas sobre as práticas 

de leitura no século XIX.  Burmeister, em sua viagem ao Brasil, pelas províncias do 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, descreve o que presenciou:

cerca de uma dúzia de jovens vinha fazer suas refeições. Ao 
que pareceu, tratava-se de advogados e comerciantes, e suas 
palestras giravam sempre em torno das discussões na Câmara 
do  Rio  de  Janeiro,  ou  das  opiniões  dos  jornais  locais  a 
respeito.37 

Se atentarmos para o que ele descreve, podemos perceber que os jornais 

existentes proporcionavam discussões que poderiam levar dias até a publicação de 

um novo número.

Walsh, outro viajante que esteve no Brasil de 1828 a 1829, conta o que era 

comum se ver no Rio de Janeiro, durante o tempo que esteve na cidade:

Ao  passar  pelas  ruas  de  manhã  depois  da  distribuição  dos 
jornais, é comum ver-se grupos de vizinhos reunidos numa loja 

35 O Mentor das Brasileiras: nº 10, 1830, p.1-2.
36 SILVA, 2002, p.132.
37 BURMEISTER, Hermann. Viagem ao Brasil  através das províncias do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. São Paulo: Livraria Martins, 1952, p. 203. (grifos meus)
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onde  um  deles,  sentado  no  balcão,  lê  a  folha  da 
Correspondência para os demais.38

É certo que são relatos de fatos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, 

porém, acredito que era uma prática que se estendia também para outras províncias 

do império. Além disso, levo em consideração que a folha do Mentor circulava pela 

corte do Rio de Janeiro, como já foi dito anteriormente.

Os viajantes nos deixam perceber a existência da leitura coletiva por meio 

da oralidade. Não somente os letrados tinham acesso ao impresso, mas também os 

“iletrados” podiam tomar parte das discussões que estavam acontecendo e sendo 

veiculadas pelos periódicos.39

Morais,  acredita  também nesta  possibilidade quando trabalha  com livros, 

leitores, leituras e bibliotecas em São João del-Rei, na primeira metade do século 

XIX.

Quanto ao não saber ler, esse empecilho de acesso ao escrito 
poderia  ser  resolvido com leituras comunitárias em voz alta, 
muito comuns para o período. A oralidade e a publicidade da 
leitura,  embora  comuns  entre  os  letrados,  representavam 
sobretudo uma alternativa para os analfabetos ou para os que 
entendiam apenas o português.40 

No  jornal  em  estudo,  pudemos  encontrar  um  trecho  que  nos  permite 

vislumbrar uma discussão em um local público entre duas pessoas que se referiam 

ao Mentor.

Tudo está perdido... tudo está perdido... e tudo está perdido... 
assim gritava um velho atirando os óculos sobre a mesa de 
uma botica e batendo fortemente com as mãos na cabeça (...) 
diz  o  velho  apanhando  no  chão  uma  folha  do  Mentor  das 
Brasileiras.41 

Esta discussão ocorrida em uma botica na Vila de São João del-Rei, deixa 

evidente a existência de um espaço público para a discussão do Mentor, o que me 

leva a afirmar que, embora fosse escrito para um público específico, suas idéias não 

38 WALSH,  Robert.  Notícias  do  Brasil.  (1828-1829).  Belo  Horizonte.  Ed.  Itatiaia,  São  Paulo:  Ed. 
Universidade de São Paulo, 1985, p.185. 
39 MOREIRA, 2004, p.9.
40 MORAIS, 2000, p.36. 
41 O Mentor das Brasileiras, 1830, n.º23, p.172-173.
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se restringiam tão somente a ele.

1.2.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO

Cada número do jornal era composto por 8 (oito) páginas, as quais não eram 

divididas  em colunas ou  seções.  Interessante  pensar  na  quantidade de páginas 

deste periódico, uma vez que Campos afirma que os jornais estudados por ela, na 

Vila de São João del-Rei, em sua maioria, possuíam em torno de quatro páginas.42 

É  importante  destacar  neste  periódico  um  pouco  de  seu  formato  e 

organização. Na primeira página sempre vinha o número correspondente à semana, 

o ano, o preço, a data e uma epígrafe que era sempre a mesma do primeiro ao 

último número. “Rendez-vous estimables pour votre sagesse, et vous moeurs”, o que 

significa: Tornem-se estimáveis por vossa sabedoria, e vossos costumes. Em geral, 

as epígrafes diziam qual era o objetivo do jornal.43 Neste caso, a epígrafe aparece 

como uma sugestão às mulheres de um ideal que deveria ser seguido.

Uma parte estava destinada à publicação de resenhas de história moderna. 

Os temas variavam desde a história do Brasil  a assuntos ligados à religião.  Era 

muito  comum,  nos  artigos,  inserirem-se  personagens  e  modelos  de  mulheres 

heroínas e patriotas, que contribuíram de alguma forma para o progresso de sua 

Pátria. Os redatores enalteciam a coragem e o exemplo de patriotismo demonstrado 

por essas mulheres.

Utilizavam poemas, fábulas, contos morais, diálogos e anedotas. As fábulas 

eram, na maioria das vezes, seguidas de um texto que se denominava Moralidades.

Havia também um espaço destinado à política e assim anunciavam no seu 

número 1:

[...] limitamo-nos unicamente a dar sucintas notícias do que se 
passar (e for interessante) nos Tribunais, nas Assembléias e 
nos Gabinetes Nacionais e Estrangeiros por ser a política hoje 
um dos objetos da moda, e com que se nutre a maior parte das 
conversações no meio da sociedade.44 

42 Campos, 1998, p.177.
43 Campos, 1998, p.179.
44 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p.3-4.
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Podemos observar que a presença de temas ligados à política em um jornal 

que se destinava ao público feminino, nos traz algumas informações importantes. 

Pensamos que era necessário dar às mulheres “ignorantes” em assuntos políticos 

um mínimo de informação e instrução para que se pudesse ganhar a adesão desse 

segmento da sociedade na luta pelos ideais liberais. 

Para  Gilberto  Freyre,  o  tipo  mais  comum de  mulher  brasileira  durante  o 

Império foi aquela “alheia ao mundo que não fosse o dominado pela casa – a família, 

a capela, os escravos, os moradores pobres do engenho, os negros dos mucambos 

mais  próximos”.45 Para  o  autor,  estas  mulheres  viviam ignorando  que  houvesse 

Pátria, Império, Literatura e até Rua, Cidade, Praça.46 

Pensando desta forma, para os redatores do Mentor seria necessário atraí-

las para o mundo político, pois seriam possíveis contribuidoras na construção da 

sociedade ordeira e próspera que se pretendia constituir. 

No  entanto,  não eram todos  que  compartilhavam dessa  mesma opinião, 

havia aqueles que pensavam que mulheres não precisavam saber nada de política. 

Assim dizia um texto do Mentor:

Alguns amigos nossos nos tem censurado por termos dedicado 
alguns artigos de nossa folha à Política; dizem eles, que seria 
mais  proveitoso,  que tão somente  tratássemos da educação 
das jovens filhas (...).47

Em outro fragmento um senhor deixa explícita a sua indignação com relação 

ao jornal:

Periódicos  para  mulheres!  Aonde já  se  viu  isso  no  mundo? 
Mulheres também saberem de política, isso é querer mudar a 
ordem  das  coisas,  mulheres  que  devem  ser  criadas  com 
recato,  fechadas, e que nem devem ver a luz do dia,  lerem 
folhas, e saberem das novidades.48 

Isso  nos  permite  entender  que  existia,  neste  período  de  implantação  do 

jornal, um conflito entre aqueles que se propunham levar informações e educação às 

45 FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mucambos.4. ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio Editora, 
1968. p.112.
46 idem,  1968, p.112
47 O Mentor das Brasileiras, n. 19, p.150-151.
48 O Mentor das Brasileiras, n.º 23, 1830, p.172-173.
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mulheres  e  aqueles  que  consideravam  isso  desnecessário  e  até  mesmo  um 

absurdo.

Mas, O Mentor não somente levava notícias às mulheres como também as 

convidava a redigir e enviar seus escritos à folha:

[...]  rogamos a  nossos patrícios  nos queiram coadjuvar  com 
suas  lucubrações,  e  com  especialidade  convidamos  as 
Senhoras para que nos dirijam os seus ensaios de literatura, 
que contenham matéria importante por sua natureza, ficando 
certas  de  nosso  inviolável  segredo  quando  assim  o  exijam 
[...].49

Em muitos de seus números há cartas enviadas por possíveis leitoras. Não 

podemos afirmar que eram escritas pelas próprias mulheres, uma vez que todas as 

correspondências  eram  assinadas  com  pseudônimos,  e  também  por 

desconhecermos quem, na realidade, lia o periódico. As correspondências, pelo que 

é mostrado no Mentor, vinham de lugares diversos: Santa Maria de Baependy, Ouro 

Preto, Campanha, dentre outros. Na maioria das vezes, tinham como objetivo elogiar 

os artigos trazidos pelo periódico, e também evidenciar o apoio aos redatores na luta 

pelo progresso da nação e contra o absolutismo. Algumas, porém, tratavam-se de 

reivindicações por  não trazerem notícias das modas,  como os  redatores  haviam 

prometido no início das publicações.

1.2.3 CONTEÚDO E OBJETIVOS

Em seu primeiro número, o jornal dizia a que vinha e qual era o seu principal 

objetivo. Preocupavam-se, sobretudo, com a formação moral das mulheres. Como 

se pode observar através da apresentação contida no número 1:

Este  novo  Periódico  não  tem  outro  maior  merecimento  que 
abrir o caminho para os mais hábeis escritores, que gratos aos 
benefícios  que  de  suas  Mães  receberão  hajam  de  pagar  á 
posteridade com os frutos de sua instrução: apresentaremos 
por tanto ao belo sexo as noticias, e novidades dignas de sua 
atenção,  [...]  Não  deixaremos  igualmente  de  apresentar 
extratos de algumas obras, que se dirijam á um fim moral nas 

49 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p.3.
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suas narrações interessantes. Transcreveremos alguma parte 
da  Historia  principalmente  a  moderna  onde  encontrarmos 
exemplos  dignos  de  imitação,  com  especialidade  as  ações 
virtuosas  que  tiverem  praticado  algumas  heroínas, 
acompanhando á estes fatos necessárias reflexões. As belas 
artes,  que  possam  entreter  proveitosamente  a  atenção  das 
Senhoras,  e  que  sejam  capazes  de  bem  lhes  dirigir  as 
potencias  intelectuais,  terão  não  poucas  vezes  o  lugar  na 
nossa  folha;  [...]  Será  um  de  nossos  principais  cuidados 
descrever o estado atual deste sexo amável não só em quanto 
a sua educação moral, se não também em quanto às modas, e 
enfeites, com que se adornam [...]50

 

O  Mentor pregava  uma  educação  feminina  no  combate  ao  ócio.  A 

ociosidade, para os redatores do jornal, seria “o primeiro, e principal defeito que de 

ordinário se nota em muitas famílias”. 51

Segundo os redatores, “o hábito de estar sempre em pura ociosidade, e o 

mau exemplo de outras da mesma idade, são comumente a causa principal de que 

ela tenha uma total aversão ao trabalho”.52 

Percebemos, neste discurso, a preocupação dos autores do jornal com a 

mente “vazia” das mulheres. É possível concluir, a partir disso, que para eles era 

fundamental  deixá-las  ocupadas,  pois,  tendo  com  o  quê  se  ocuparem,  não 

causariam problemas à sociedade com comportamentos indesejáveis, contrários à 

“boa moral”. 

Podemos entender por “boa moral”, de acordo com o Mentor, os valores que 

estavam relacionados à família  e  à  honra,  os quais  eram ditados pela “Religião 

Católica Romana”, e que diziam respeito às virtudes como modéstia, simplicidade e 

gosto pelo trabalho doméstico. Também, uma mulher considerada, nesta sociedade, 

como sendo perfeita em seu estado moral, era aquela que, além de administrar as 

tarefas domésticas, sabia dançar, cantar e tocar alguns instrumentos musicais.

Uma mulher que não possuía um bom comportamento poderia comprometer 

o  projeto  de  civilização  empreendido  para  a  vila.  Por  isso,  acreditamos  que  os 

autores  buscavam  incentivar,  através  de  seus  textos,  uma  educação  especial 

voltada para elas, na tentativa de convencer e mudar a mentalidade das demais 

pessoas da sociedade, como podemos observar no trecho abaixo:

50 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p. 2,3,4.
51 O Mentor das Brasileiras, n.º 2, 1829, p. 9.
52 O Mentor das Brasileiras, n.º 2, 1829, p. 10.
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Meditem os  nossos  concidadãos  um pouco  sobre  a  grande 
desigualdade de condição moral entre os dois sexos no Brasil, 
na útil influência, que podem exercer as mães e esposas sobre 
o  espírito  dos  cidadãos,  e  se  convencerão  facilmente  da 
urgente necessidade de uma mudança na nossa legislação e 
costumes,  em  favor  do  belo  sexo  [...]  procurem  os  nossos 
chefes de família por dever,  justiça e humanidade promover, 
quanto esteja da sua parte, os meios que podem conduzir a 
este fim. 53

Os  redatores  combatiam  também  o  luxo  excessivo  e  defendiam  a 

simplicidade. Para eles, a mulher deveria ser modesta e não se preocupar tanto com 

frivolidades.

Ainda é com pesar nosso que conhecemos algumas senhoras, 
possuídas de tanta vaidade e indiscrição, que passam a maior 
parte  do  dia  nos  tocadores  já  consertando  o  cabelinho,  já 
arranjando com graça um pente sobre a cabeça, já polindo as 
faces e até com medicamentos, que as envelhecem antes do 
tempo, já enfim tomando no espelho todos os trejeitos que lhes 
dita  a  fantasia  esquentada  só  para  o  fim  de  se  fazerem 
agradáveis [...].54 

Ao mesmo tempo em que se viam artigos, deste tipo, que condenavam a 

vaidade feminina, outros traziam algumas notícias de modas. O Mentor anunciava a 

moda usada no Rio de Janeiro, modelo que se pretendia seguir. Dizia: “A Corte do 

Rio de Janeiro é hoje o caminho delas, que quase sempre nos vem das Nações 

Estrangeiras; ali se encontra a maior variedade no traje, e no vestir (...)”55. Assim, no 

seu primeiro número, prometia trazer estas notícias que, como os redatores próprios 

colocavam,  seriam  de  extremo  interesse  de  suas  leitoras,  conforme  pode  ser 

constatado no trecho abaixo:

Será  um de  nossos  principais  cuidados  descrever  o  estado 
atual  deste sexo amável  não só em quanto a sua educação 
moral, se não também em quanto às modas, e enfeites, com 
que  adornam,  bem  convencidos  de  que  cometeríamos  um 
crime a seus olhos se omitíssemos esta parte consagrada a 
Deusa caprichosa.56

53 O Mentor das Brasileiras, n.º 2, 1829, p.16-17. 
54 O Mentor das Brasileiras, n.º 11, 1830, p. 81-82.
55 O Mentor das Brasileiras, n.º 6, 1829, p.47.
56 O Mentor das Brasileiras, n.º 3, 1829, p.19-20.
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Isto nos leva a pensar que se o luxo excessivo era contrário à boa moral 

feminina, por outro lado, tendo São João Del-Rei um comércio bem diversificado, 

seria necessário incentivar um público consumidor para a compra desses produtos. 

É possível pensar sobre as variedades de produtos vindos da Corte para as lojas 

são-joanenses, que contribuíram para intensificar o comércio local. 

Saint-Hilaire,  um viajante que passou pela Vila  de São João Del-Rei,  na 

primeira  metade  do  século  XIX,  embora  não  especifique  os  produtos,  fala  da 

quantidade e variedades de objetos vendidos nas lojas da Vila. Segundo ele, “vê-se 

em  São  João,  principalmente  na  Rua  Direita,  um  grande  número  de  lojas, 

geralmente muito bem sortidas”.57 Ainda, segundo o viajante:

 [...] os vendeiros das pequenas vilas da comarca do Rio das 
Mortes  e  das  comarcas  mais  distantes  têm  certeza  de 
encontrar numa mesma casa em São João, quase todos os 
artigos de que necessitam; enquanto que, se fossem ao Rio de 
Janeiro perderiam muito tempo [...].58

O viajante Pohl, que esteve no Brasil também na primeira metade do século 

XIX, relatou que os habitantes de São João del-Rei,  além da lavoura e da criação 

de porcos, viviam sobretudo do comércio. Segundo ele “quase cada casa, aqui tem 

um armazém ou uma venda”. 59

Spix e Martius, em passagem por São João del-Rei, também na primeira 

metade do XIX, falam do comércio que animava a cidade:

[...] é aqui animado comércio, logo se vê pelo fato de fazerem 
quatro  tropas,  cada  uma  de  cinqüenta  mulas  cargueiras, 
contínuas viagens para lá e para cá da capital,  anualmente, 
levando toicinho, queijos, algum tecido de algodão, chapéus de 
feltro,  gado  bovino,  mulas,  galinhas  e  barras  de  ouro  para 
vender  ali;  pelo  valor  de  seus  produtos  trazem  de  volta 
mercadorias européias.60

57 SAINT-HILAIRE,  Auguste  de.  Viagem  pelo  Distrito  dos  Diamantes  e  Litoral  do  Brasil.  Belo 
Horizonte: Ed. Itatiaia, 1974. p.111.
58 idem, p.111.
59 POHL, Johann Emanuel. Viagem no interior do Brasil. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia; São Paulo: Ed. 
Edusp,1976, p.87. 
60 SPIX, J. B. Von; MARTIUS, C.F.P. Von. Viagem pelo Brasil: 1817 – 1820. Belo Horizonte> Ed. 
Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1981, p.195.
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Segundo Graça Filho, São João del-Rei se caracterizava pelo comércio de 

molhados e efeitos da terra, e também pelo comércio de fazendas e fazendas secas. 

Estas fazendas secas, de acordo com o autor, se referem aos tecidos e também aos 

artigos de vestuário, livros, instrumentos musicais, utensílios domésticos etc.61

Percebemos, a partir disso, que se por um lado o luxo deveria ser banido do 

comportamento das mulheres são-joanenses,  por  outro  poderia ser  necessário  à 

sociedade. Assim dizia a  “Amiga do Bom Gosto”, uma possível correspondente do 

jornal:

É certo que o Luxo e as Modas tem os seus inconvenientes 
mas  também produzem grandes  vantagens,  promovendo  os 
progressos  das  Artes,  e  fomentando  diferentes  ramos  da 
Indústria,  que fazem subsistir  muitos milhares de indivíduos, 
que  a  impossibilidade  de  se  entregarem  a  cultura  da  terra 
reduziria a última miséria.62 

Uma outra característica do Mentor é que seus autores traziam artigos com 

uma leitura que, para eles, poderia ser acessível ao entendimento de suas leitoras. 

Segundo eles,  “não nos faremos cargo de uma instrução profunda,  que tornaria 

fastidiosa  a  leitura,  e  cansaria  o  espírito  que  procura  o  útil  de  mistura  com  o 

agradável”.63

Percebemos com isso  que,  para estes  autores,  as  mulheres  não seriam 

capazes de compreender textos de maior complexidade. Eram consideradas seres 

intelectualmente inferiores. 

Ao mesmo tempo, podemos observar que apostavam na possibilidade de 

avanço intelectual para este segmento da sociedade. Segundo eles, “algumas vezes 

nos será indispensável dar algumas lições sobre política, persuadidos de que este 

sexo  é  bem capaz  de  conceber  idéias  sublimes”.64 Parece  que  acreditavam na 

potencialidade das mulheres e a possível contribuição destas para a construção de 

uma identidade nacional.

Fica também explícita a preocupação dos redatores do Mentor em direcionar 

as leituras das jovens são-joanenses. Entendemos que o jornal em estudo pode ser 

compreendido, também, como uma tentativa de manter o controle das leituras das 
61 GRAÇA FILHO, Afonso de Alencastro. A princesa do Oeste e o Mito da Decadência de Minas 
Gerais – São João del-Rei (1831-1888). São Paulo: Annablume, 2002, p. 61-62.
62 O Mentor das Brasileiras, n.º 23, 1830, p. 183.
63 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p. 3.
64 O Mentor das Brasileiras, n..º 1, 1829, p.2-3.
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jovens, como se percebe no trecho a seguir.

[...]  há alguns Pais que desejando com ânsia a instrução de 
suas  filhas  caem  em  um  defeito  contrario,  que  he  o 
consentirem a  lição  de  novelas  sem escolha,  e  sem que  o 
espírito  de  suas filhas esteja  previamente fortificado com os 
verdadeiros princípios de uma sã moral. Ora é sabido que o 
espírito  das  Senhoras  ordinariamente  se  lisonjeia  com  vãs 
quimeras, e contos fabulosos de que se nutre sua fantasia, e 
de  que  jamais  se  poderá  tirar  lições  profícuas  a  uma  boa 
educação, que he o gérmen das virtudes sociais.65 

Havia uma preocupação em se combater práticas de leituras de romances 

“perigosos”, os quais poderiam levar as mulheres são-joanenses à depravação de 

valores  e  a  cometerem  atitudes  contrárias  aos  princípios  morais  da  sociedade. 

Princípios estes ligados aos valores familiares e religiosos.

Importante lembrar aqui que o periódico  O Mentor das Brasileiras cumpre 

sua função  no  que se  refere  à  construção  da  imagem educadora  da  imprensa. 

Interessa-nos aqui o seu objetivo principal: trazer alguns ensinamentos para instruir 

as mulheres, de modo que estas pudessem assumir suas funções de mãe e esposa, 

uma perfeita dona-de-casa. Assunto que trataremos no capítulo a seguir.

65 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p. 11.
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CAPÍTULO II

O PROCESSO CIVILIZATÓRIO NA VILA DE SÃO JOÃO DEL-REI E A 
PROPOSTA DE EDUCAÇÃO FEMININA

O que nos interessa, neste estudo, é a disseminação de um ideal feminino 

por parte do Mentor das Brasileiras, tendo como propósito um projeto civilizatório, no 

sentido de transformar e refinar os comportamentos das mulheres da Vila de São 

João del-Rei.

De acordo com o Mentor, as mulheres necessitavam de uma formação que 

as ensinasse a agir de forma “civilizada”. Este ideário não estava presente somente 

neste periódico. Fazia parte de um projeto de civilização que vinha sendo construído 

por  todo  o  Império  Brasileiro.  Um  projeto  que  delegava  funções  para  a  família 

brasileira e principalmente para a mulher.  

Para que a nação viesse a se tornar civilizada, seria necessário incluir novos 

conceitos e valores, novos hábitos de higiene, alterações no vestuário, nos gestos e 

no  comportamento  como  um  todo.   A  família  passa  a  ser  o  local  em  que  os 

princípios morais deveriam ser ministrados, e, aos pais, ficaria a tarefa de educar os 

filhos. No número 2 do  Mentor, os redatores chamam a atenção dos pais sobre a 

educação das filhas.

(...) nos propomos agora analisar sem acrimônia, e menos com 
espírito de ofensa, ou guiados por alguma prevenção o sistema 
de educação que muitos Pais de Família ou por indolência, ou 
por  erro  têm  dado  as  sua  filhas,  as  quais  destituídas  dos 
sólidos princípios para bem regular suas inclinações, e portar-
se  no  grande teatro  do  mundo  onde  escrupulosamente  são 
observadas pelos espectadores,  se acham muitas vezes nas 
tristes circunstâncias de fazerem uma má figura, e às vezes 
com prejuízo de sua reputação.66

Observa-se,  nesta fala,  que existia  o  olhar  dos “espectadores”  sempre a 

66 Mentor das Brasileiras: nº 2, 1829, p. 9.(grifos meus)
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denunciar  um comportamento  dito  “incivilizado”  das  jovens  são-joanenses.  Cabe 

aqui uma discussão sobre a definição de espaços públicos e privados.

Segundo Brugger, trabalhando com o Rio de Janeiro nos séculos XVIII  e 

XIX, os espaços público e privado não eram muito bem demarcados. Sendo assim, a 

vida das pessoas era de domínio público, o que significa, segundo nosso padrão 

atual, uma total falta de privacidade. Tudo se sabia da vida de todos.67 Como não 

havia fronteiras entre a casa e a rua, a vida particular das pessoas se estendia para 

além  do  espaço  doméstico.  Parentes,  vizinhos  e  amigos  conheciam  fatos  e 

forneciam informações da vida alheia,  e isso nos leva a pensar no quanto essa 

prática era comum e natural no período estudado.

Em  meados  do  século  XIX,  houve,  segundo  a  autora,  uma  progressiva 

valorização da privacidade, ou seja, a existência de uma “intimidade doméstica” em 

contraposição a um mundo que era exterior. Este mundo exterior era público, e nele 

as pessoas deveriam saber se comportar como em um grande “teatro”. 68 A autora 

coloca que:

Ao mesmo tempo em que se valoriza e, conseqüentemente, se 
amplia o espaço privado, resguardando a vida intima do olhar 
de  terceiros,  torna-se  necessário  controlar  os  sentimentos  e 
atitudes  do  indivíduo,  principalmente  da  mulher.  Enquanto, 
antes, o controle social se dava pela observação e denúncia 
cotidianas, ao se demarcarem os espaços privados, tornou-se 
necessário exercer um outro tipo de controle, onde a introjeção 
de valores ‘morais’ se coloca como fundamental para delimitar 
comportamentos  que  não  são  mais  tão  facilmente 
observáveis.69

Silvia  Brügger  argumenta  que  em  razão  da  construção  de  espaços  de 

privacidade, passa a existir uma necessidade de interiorização de valores morais, 

uma vez que os olhares externos não davam mais conta de observar tudo o que se 

vivia.

A análise dessa autora nos faz concluir que o Mentor direcionava algumas 

lições de “moral” para as mulheres, tendo em vista que não era mais possível ter 

controle sobre suas condutas. Por isso, seus redatores se sentiam responsáveis por 

67 BRUGGER, Silvia M. J. Valores e Vivências Matrimoniais: o triunfo do Discurso Amoroso. Niterói, 
Dissertação de Mestrado, UFF, 1995.
68 Idem
69 Idem, p.162.

27



difundir uma educação que pudesse direcionar o comportamento feminino. O texto 

abaixo, retirado do jornal, denuncia um comportamento inadequado da mocidade de 

São João del-Rei:

Eu não posso deixar aqui de notar a devassidão de costumes, 
em que está a nossa mocidade: palavras as mais indecorosas 
são  usadas  nas  suas  conversações,  acompanhadas  de 
maneiras  as  mais  indecentes.  A  irregularidade  de  um  tal 
comportamento  é  evidente,  e  por  pouca reflexão que façam 
sobre  a  sua  conduta,  conhecerão  a  necessidade  de  a 
emendarem.70 

Fica  implícito  nos  textos  do  jornal  que  algumas  atitudes  das  mulheres 

contrariavam o ideal que era proposto pelos redatores, e, por isso, muito se tinha o 

que  fazer  para  que  elas  chegassem  a  ser  “civilizadas”.  Seria  necessário  um 

processo de aprendizado que as levasse a agir “corretamente”. O jornal, O Mentor, 

seria, desta forma, incumbido de desempenhar esta função educativa e propagar a 

civilização e o progresso para as senhoras e jovens de São João del-Rei.

Para Norbert Elias,71 o processo de civilização consiste na forma com que os 

indivíduos,  numa  relação  de  interdependências  uns  com  os  outros,  passam  do 

condicionamento  externo  ao  autocondicionamento.  Mais  importante,  para  esse 

autor, é a interiorização individual das proibições que, anteriormente, eram impostas 

pelo exterior.  Segundo Elias:

[...]  as  atividades  humanas  mais  animalescas  são 
progressivamente  excluídas  do  palco  da  vida  comunal  e 
investidas  de sentimentos  de  vergonha,  que a regulação de 
toda a vida instintiva e afetiva por  um firme autocontrole  se 
torna cada vez mais estável, uniforme e generalizada.72 

Esta  preocupação  com  o  comportamento  feminino  e  a  conseqüente 

necessidade de refinar a sua educação, atitudes presentes tanto na Europa quanto 

no Brasil,  embora seja constante nos séculos anteriores, é uma construção mais 

relacionada ao final  do século XVIII  e  século XIX.  Veiga73 coloca que o apelo à 

racionalidade das atitudes esteve presente em várias obras, em todos os países, no 

70 O Mentor das Brasileiras, n.º 1, 1829, p.5-6.
71 ELIAS, Norbert. O processo civilizador. V. 2. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1993.
72 Idem, p.193-194.
73 VEIGA, Cynthia Greive.  Infância e Modernidade: ações, saberes e sujeitos, In:  FARIA FILHO, 
Luciano Mendes (org.). A Infância e sua Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2004
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século XVIII em diante, em especial aquelas voltadas para a necessidade de educar 

as mulheres. Várias obras destinadas à educação feminina foram escritas para esta 

finalidade. Segundo Veiga:

Especificamente com relação ao século XIX, a circulação de 
idéias que orientaram para a distinção dos sentimentos foi mais 
freqüentemente  divulgada  com  base  na  proliferação  de 
periódicos dedicados às famílias e às mães de família.74  

Sem nos atermos especificamente a isso, temos, a título de exemplificação, 

as seguintes obras:  Tratado de educação física e moral de meninos de ambos os  

sexos, em Portugal, de Luiz Barreto, em 1787; Tratado de educação física e moral  

dos  membros de  ambos  os  sexos,  1787,  de  Vallier  Jolly,  também em Portugal. 

Temos algumas publicações de Fenelon, sobre a educação feminina, e Rousseau, 

com as obras  Emílio  e Sofia. No século XIX, consolida-se esta idéia de educar a 

mulher, há uma divulgação cada vez maior de tratados e folhetos educativos. 

No  Brasil,  destaca-se  a  presença  da  imprensa  destinada  à  educação 

feminina. Temos o surgimento do  Mentor das Brasileiras como um dos resultados 

deste processo.

Cada vez mais era reforçada a idéia de que estaria a cargo da mulher a 

educação  dos  filhos,  ser  boa  mãe  e  boa  esposa.  Práticas  banais  como  a 

amamentação dos filhos pelas amas passavam a ser contestadas, e as mulheres 

eram  aconselhadas  a  assumirem  funções  que  anteriormente  delegavam  às 

escravas. O Mentor chama a atenção para esse fato, no fragmento abaixo:

Todo mundo sabe, quanto é desacertada a criação e educação 
dos  nossos  meninos em seus primeiros  dias,  e  anos.  Se  a 
infância de nossos Pais Portugueses era mal dirigida, a nossa 
ainda é pior, pela  mistura dos escravos,  os  quais em todo o 
sentido depravam hábitos, e costumes, e o próprio idioma; pois  
que  nos  comunicam  suas  idéias  e  barbaridade desde  os 
primeiros momentos em que se desenvolvem os sentidos e as 
potencias d’alma. As nossas mães são sobejamente amorosas, 
e cheias de melindro para com seus filhinhos; mas ao mesmo 
tempo são  descuidadas  (...)  elas  muitas  vezes  nos  criam á 
seus  sobejos  carinhos  e  ternura;  porém  outras  vezes,  nos 
entregam as  amas  que  são  pretas  comumente  escravas,  e 
também Africanas. Daqui se pode colher, qual será a pratica 

74 Idem, p.55.
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dessas amas, e a influencia delas sobre as crianças (...).75

Entende-se por este trecho do jornal que era comum as famílias darem os 

seus filhos para as escravas amamentarem, mas também fica clara a preocupação 

com esta prática,  e,  sobretudo,  com a necessidade de bani-la  dos costumes da 

sociedade do século XIX.

Pensando no discurso do jornal, é possível perceber que as práticas sociais 

obedecem a códigos e normas historicamente construídos. É necessário tomarmos 

as distinções referentes ao comportamento feminino e masculino, nunca como algo 

dado biologicamente, mas sim como algo que é construído historicamente. Desta 

forma, podemos pensar nas relações de gênero que fundamentam as diferenças dos 

comportamentos dos homens e das mulheres.

Joan Scott toma o termo gênero como uma categoria útil de análise histórica 

e define de forma clara o conceito:

O  gênero  é  um  elemento  constitutivo  de  relações  sociais 
fundadas sobre as diferenças percebidas entre os sexos, e o 
gênero é um primeiro modo de dar significado às relações de 
poder.76 

É importante que saibamos que as relações de gênero estão implicadas em 

um conjunto de relações de poder. Para a autora, o gênero é uma primeira maneira 

de dar significado a essas relações. A partir daí, as identidades femininas e também 

as masculinas são construídas baseadas nas diferenças biológicas entre os sexos.

O  Mentor trata estas diferenças como sendo naturais. Para os autores, as 

mulheres são naturalmente frágeis e por isso precisam ser vigiadas e controladas, 

pois  correm  o  risco  de  cometerem  alguns  “deslizes”,  que  são  próprios  de  sua 

natureza frágil e fraca. Assim, dizem os autores, em um dos seus números: “Ora é 

sabido que o espírito das senhoras ordinariamente se lisonjeia com vãs quimeras, e 

contos fabulosos de que se nutre sua fantasia”.77

Segundo Freyre, no século XIX, foi bastante difundida esta imagem feminina 

de “sexo frágil”, de “sexo belo”. Talvez essa “naturalização” da fragilidade feminina, 

frente à “agressividade” masculina, tenha sido utilizada para demarcar os lugares e 

75 O Mentor das Brasileiras,  n.º 18, 1830, p. 137. (grifos meus)
76 SCOTT, Joan. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e Realidade, v. 15, n. 2, 
1990, p. 14.
77 O Mentor das Brasileiras, n.º 2, 1829, p.11. (grifos meus)
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funções para ambos os sexos numa sociedade organizada sobre o poder dominante 

de uma determinada classe, raça e sexo.78 Fica, assim, naturalizada a idéia de que a 

mulher é inferior ao homem e este passa a ser o sexo dominador e superior.

No Mentor, temos o seguinte texto:

[...] ora, quando considero o homem e a mulher, vejo de uma 
parte a força, a altivez, a dureza, da outra parte a fraqueza, a 
sensibilidade, as graças. Daí a impetuosidade, a coragem, a 
audácia, atributos ordinários do homem; o receio, a timidez, a 
doçura, sentimentos habituais da mulher.79 

Percebo que o Mentor busca estabelecer papéis e funções para as mulheres 

numa sociedade em que é o homem o dominador do espaço público e político. A 

mulher seria apenas a geradora e educadora do cidadão do império brasileiro. Mas, 

para exercer esta função, cabia a ela instruir-se de alguns ensinamentos como, por 

exemplo, ser educada, ter noções mínimas de política, de história, saber tocar piano, 

etc.

No entanto, por menor que pareça esta participação feminina, este fato nos 

leva a concluir  que existia uma dinâmica de relacionamentos e interdependência 

entre  ambos os  sexos.  A possível  contribuição da mulher  para a construção do 

império  demonstra  que  homem  e  mulher,  em uma  dinâmica  recíproca,  lutavam 

juntos para a transformação da sociedade e da história.

78 FREYRE, 1968. p.96.
79 O Mentor das Brasileiras, n.º 24, 1830, p.188.
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CAPÍTULO III

O IDEÁRIO FEMININO

Através do Mentor das Brasileiras buscava-se construir uma representação80 

de mulher para a sociedade do século XIX. Essa dimensão diz respeito às maneiras 

como um determinado grupo pensa,  elabora  e  vive  uma determinada realidade. 

Chartier observa que as representações se apresentam como universais, mas são, 

na  verdade,  discursos  determinados  pelos  interesses  do  grupo  que  as  forjam. 

Segundo este autor, as práticas culturais são socialmente construídas por grupos 

dominantes  que “descrevem a sociedade tal  como pensam que ela  é,  ou como 

gostariam que fosse”.81 Assim, segundo este autor, a representação significa “fazer 

com  que  a  identidade  do  ser  não  seja  outra  coisa  senão  a  aparência  da 

representação, isto é, que a coisa não exista a não ser no signo que a exibe”.82

Neste trabalho,  temos mostrado como se torna reveladora a intenção do 

periódico, O Mentor, em demarcar o papel que a mulher adquire na sociedade são-

joanense a partir de um projeto civilizador. 

Torna-se  necessário  lembrar,  no  entanto,  que  o  discurso  dirigido  às 

mulheres  pode  não  refletir  o  cotidiano  vivenciado  pelas  mesmas  na  época  em 

questão, pois  representar seria, “‘apresentar novamente’ um objeto sob a visão de 

um determinado grupo que tenta impor seu modo de pensar aos outros”.83  Existiam 

normas prescritas para as mulheres, ou seja, o Mentor funcionava como um manual 

de conduta, o qual dizia como a mulher deveria ser, como deveria agir e o que não 

poderia fazer. Desta maneira, pode-se pensar a existência de práticas efetivas das 

80 CHARTIER, Roger. Por uma sociologia histórica das práticas culturais, In:___. A história cultural:  
entre práticas e representações. Lisboa: DIPEL, 1990.
81 Idem, p.19.
82 Idem, p.21.
83 GOUVÊA, Maria Cristina Soares de.  O mundo da criança: a construção da infância na literatura. 
Tese  de Doutorado,  Belo  Horizonte,  Faculdade de  Educação da Universidade Federal  de Minas 
Gerais, 1997. p.13
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mulheres que pudessem confrontar esse ideário, prescrito pelo Mentor. 

Vários  estudos  nos  mostram  que  a  imagem  de  mulher  “do  lar”,  mãe  e 

esposa, propagada não somente pelo Mentor, mas por outros periódicos e manuais 

existentes, pode até existir, mas sabemos que as mulheres exerceram grande poder 

na sociedade, até mesmo dentro do seu pequeno espaço doméstico. A começar 

pela prática do dote. 

Segundo Brugger, o dote conferia um certo poder às mulheres dentro do 

casamento.  Em função do dote, estas mulheres “desempenhavam papel central nas 

negociações matrimoniais”.84 Em 85% dos processos de divórcio analisados pela 

autora, para a cidade do Rio de Janeiro, foram as mulheres que tomaram a iniciativa 

da separação. Isso se explica, segundo a autora, por ser a mulher portadora de 

maior poder nas relações conjugais.85

(...) até meados do século XIX, nada, nos discursos analisados, 
permite  a  conclusão  de  que  as  diferentes  atribuições  das 
mulheres  traduzem  uma  imagem  de  fragilidade  ou 
subordinação  em  relação  aos  maridos,  até  porque  muitas 
vezes o homem, responsável teoricamente por administrar os 
recursos familiares, contava com os bens trazidos pela esposa, 
em seu  dote,  ou  adquiridos  pelo  trabalho  da  mulher  e,  até 
mesmo, dos filhos.86

A diminuição da prática do dote somada a uma imagem de mulher submissa 

e  frágil,  difundida  pelos  românticos,  a  partir  de  1840,  teria  contribuído,  segundo 

Brugger, para colocar a mulher em uma postura inferiorizada diante dos esposos.87

Acreditamos que as transformações ocorridas nos papéis femininos estão 

relacionadas também com a pretensão de se construir novas mulheres. Isso exigiria 

delas uma maior responsabilidade para com os filhos e com o lar.

Uma outra forma de pensar a autonomia e práticas efetivas das mulheres é 

com relação à sua participação no mundo do trabalho. O que se tem observado, 

graças aos estudos de historiadores preocupados em dar visibilidade às mulheres, é 

que, ao contrário do que se pensa, elas participaram ativamente de várias atividades 

produtivas.

Gilberto  Freyre,  em  Sobrados  e  Mucambos,  cita  várias  mulheres  que 

84 BRUGGER,1995, p.25.
85 Idem, p.147
86 Idem, p.154.
87 idem, p.148.
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comandavam  suas  famílias  e  negócios.  Mesmo  admitindo  a  limitação  de 

oportunidades para  as  mulheres  em atividades extradomésticas,  o  autor  fala  da 

existência de figuras de mulheres que gozaram de uma energia social,  às vezes 

bem maior que a dos homens.88

Tais  mulheres  que,  na  administração  de  fazendas  enormes, 
deram  mostras  de  extraordinária  capacidade  de  ação  – 
andando a cavalo por toda parte, lidando com os vaqueiros, 
com os mestres-de-açúcar, com os cambiteiros, dando ordens 
aos negros, tudo com firmeza de voz, uma autoridade de gesto, 
uma segurança, um desassombro, uma resistência igual à dos 
homens – mostraram até que ponto era do regime social de 
compressão da mulher, e não já do sexo, o franzino, o mole, o 
frágil  do  corpo,  a  domesticidade,  a  delicadeza  exagerada. 
Mostraram-se capazes de exercer  o  mando patriarcal  quase 
com o mesmo vigor dos homens. Às vezes com maior energia 
do que os maridos já mortos ou ainda vivos porém dominados, 
excepcionalmente, por elas.89 

Figueiredo, em Mulheres nas Minas Gerais, observa a participação dessas 

mulheres  em  atividades  como  tecelagem,  panificação,  alfaiataria,  costureiras, 

doceiras, fiandeiras e rendeiras.90 Temos também para Minas Gerais,  no final do 

século XVIII e início do século XIX, mulheres na criação de gado, aves, na plantação 

de  gêneros  alimentícios  para  o  abastecimento  local,  na  produção  de  queijos, 

aguardente  e  pão.91 O  autor  destaca,  também,  a  participação  das  mulheres  no 

comércio, mais conhecidas como “negras de tabuleiro”.92

Em São  João  del-Rei,  Resende mostra  que  as  mulheres  representavam 

55,96% da população livre e liberta da Vila, por volta de 1838, e que quase metade 

dos domicílios (41,96%) eram chefiados por elas.93

O autor acredita que por ser a Vila um grande centro urbano, as mulheres 

teriam  uma  participação  bastante  significativa  no  comércio  local.94 No  entanto, 

coloca que as ocupações tipicamente femininas requeriam trabalhos com as mãos e 

88 FREYRE, 1968. p. 95.
89 Idem, p. 95.
90 FIGUEIREDO, Luciano. Mulheres nas Minas Gerais, In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres 
no Brasil. 2 ed. São Paulo: Contexto, 1997, p.142.
91 Idem, p.143.
92 Idem, p.145.
93 RESENDE, Adriano Valério. A presença feminina nas Minas Gerais na primeira metade do século 
XIX – São João del Rei: FUNREI, 2000. p.64.
94 Idem, p.75.
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fora do domicílio, o que significa que as mulheres da elite não se sujeitariam a esse 

tipo de atividade.  Para o autor, tais funções seriam exercidas pelas mulheres das 

classes inferiores,  pois  as  mulheres de  maior  prestígio  social  não poderiam sair 

sozinhas pelas ruas.95 

Joana Pedro, em Mulheres do Sul, vê a ausência das mulheres do mundo 

do trabalho como uma forma de distinção social.  As famílias mais abastadas se 

distinguiriam  das  demais  pela  dedicação  de  suas  mulheres  às  atividades 

domésticas.96 Acreditamos que se pretendia difundir um ideal de mulher “do lar”, que 

se distinguiria das outras mulheres das demais classes. Esta distinção se faria no 

momento em que ela deixasse o ambiente público e se dedicasse à família e aos 

serviços domésticos. 

No próprio Mentor, há um discurso que evidencia a participação feminina em 

atividades  produtivas,  mas  deixando  claro  que  são  atividades  destinadas  às 

mulheres de alguns tipos de classes. Podemos supor quais classes sejam estas.

Muitos gêneros de trabalho, em que os homens robustos se 
entregavam,  podem  ser  deixados  ao  sexo  feminino,  e  os 
homens se darão a um trabalho mais duro, mas conveniente à 
sociedade. Alguns ofícios podem ser exercidos pelas mulheres, 
que pelos homens mesmos, assim o ofício de alfaiate, e outros, 
que não exigem maior força física,  e somente o bom gosto, 
podem ser  com vantagem um  trabalho  quase  privativo  das 
mulheres de algumas classes [...]97

Já, segundo Libby,  em  Transformação e Trabalho,  mulheres de todas as 

condições sociais exerciam atividades têxteis. Para este autor, que realizou estudos 

sobre  os  mapas  de  população  de  1831  para  Minas  Gerais,  “o  engajamento  na 

produção têxtil  em Minas  desconhecia  distinções  por  condição,  idade  ou classe 

social”.98 

Tanto as senhoras de fazendas quanto as damas das cidades, 
cujos maridos eram proprietários de numerosa escravaria, se 
dedicam a produção de fios e tecidos, a despeito de terem sob 
sua  responsabilidade  a  administração  de  cozinheiras, 

95 Idem, p.77.
96 PEDRO, Joana Maria. Mulheres do Sul In: DEL PRIORE, Mary. História das Mulheres no Brasil. 2 
ed. São Paulo: Contexto, 1997, p.285.
97 O Mentor das Brasileiras, n.º 14, 1830, p.108. (grifos meus)
98 LIBBY, Douglas Cole. Transformação e trabalho: uma economia escravista Minas Gerais no século 
XIX. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988. p. 198.
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lavadeiras, passadeiras, faxineiras, etc., geralmente escravas.99 

Estes trabalhos são exemplos de que a imagem de mulher “frágil”, “fraca” e 

“doméstica” não condiz com a realidade da época estudada aqui  neste trabalho. 

Embora se quisesse criar e difundir este ideário, há estudos e fontes que nos levam 

a acreditar  que ocorria o contrário.  Ou seja,  as mulheres tinham seu espaço de 

atuação,  e,  como pudemos observar,  contribuíam ativamente  para  as  atividades 

produtivas, não só da vila de São João del-Rei, como também da província como um 

todo.

99 Idem, p.198.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com  este  trabalho  pretendemos  dar  uma  pequena  contribuição  para  a 

historiografia brasileira sobre a história das mulheres.

Muitos trabalhos importantes têm sido realizados, e a tentativa de colocar 

em discussão um jornal direcionado às mulheres da sociedade são-joanense, na 

primeira  metade  do  século  XIX,  pode  trazer  ainda  muitas  outras  questões,  que 

acreditamos ser pertinentes ao trabalho de historiadores que pretendem estudar o 

passado feminino.

É importante observar, ainda, que a fonte utilizada apresenta alguns limites 

que dificultaram o processo de investigação. Não existe, até o presente momento, 

certezas  sobre  a  identidade dos  autores  dos artigos  do  Mentor.  Existem alguns 

indícios que nos permitem levantar algumas possibilidades. Outra dificuldade, que 

se colocou durante o percurso da pesquisa, está relacionada à inexistência de uma 

lista de assinaturas que nos possibilitasse buscar os leitores e leitoras do jornal. São 

problemas que embora tenham sido discutidos neste trabalho, deixam lacunas que 

permitem desdobramentos em pesquisas futuras.

No  entanto,  as  discussões  levantadas  nesta  pesquisa  nos  esclarecem 

muitas questões. Chegando ao final deste trabalho nos foi possível tirar algumas 

conclusões e responder algumas de nossas inquietações iniciais.

Temos,  para  o  século  XIX,  uma  proliferação  de  idéias  ligadas  a  uma 

representação de mulher.  O  Mentor das Brasileiras é um exemplo deste tipo de 

discurso. Nele, como observamos, há a publicação de vários tipos de artigos que 

buscavam consolidar um ideal de mulher: “do lar”, “boa mãe e esposa”, patriótica, o 

sexo “frágil”, o sexo “belo”, dentre outras características.

No entanto, sobre este mesmo período, existem vários estudos em que as 

práticas  femininas  contradizem  estes  discursos.  Trabalhos  de  historiadores  nos 

mostram como a presença das mulheres é marcante nesse século.

Os  estudos  sobre  gênero  nos  fizeram  compreender  a  dinâmica  das 

distinções e diferenciações de papéis sociais que definem as funções que homem e 
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mulher passam a assumir dentro da sociedade, tendo em vista a “naturalização” das 

diferenças percebidas entre os sexos.

A maior contribuição destes estudos se dá no momento em que percebemos 

a dinâmica relacional entre os sexos. É importante reconhecer, afinal, que homens e 

mulheres relacionando-se mutuamente, mesmo que de forma tensa e conflituosa, 

são produtores da história.

 Ao findar deste trabalho, consideramos que existem, ainda, vários pontos 

que precisam ser esclarecidos, mas o tempo de pesquisa disponibilizado não nos 

permite  avançar  em questões fundamentais para a compreensão da história  das 

mulheres na Vila de São João del-Rei. Sendo assim, preferimos colocar no lugar de 

um ponto final, reticências, pois a história se faz e se refaz a cada dia, a cada novo 

problema e a cada nova descoberta.
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