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Telê Porto Ancona fez uma crítica pertinente quanto aos cuidados que damos aos 
documentos e que, de certa maneira, perpassa pela atenção às memórias literária e 
cultural do Brasil. Segundo aquela pesquisadora, a crítica deste país não poderá se dar 
ao luxo europeu da interpretação pura enquanto a nossa documentação estiver 
arqueologicamente sepultada. Por outro lado, podemos pensar que, apesar de muitas 
vezes carcomida pelas traças, pelo descuido, existe a possibilidade de, com o trabalho 
persistente dos analistas em arquivos, instaurar um procedimento de estabelecer elos 
entre a grafia gasta e o papel amarelecido como medida de preencher lacunas. Com isto, 
podemos compreender a(s) história(s) literária(s) que ainda vigora(m), questionar os 
discursos que perpetraram escolhas, exclusões e outros mecanismos que tornaram 
registros ali presentes por vezes insidiosos ou incompletos e reconfigurar tal história com 
a inserção do que antes era ausente. Portanto, é na concordância com aquela assertiva 
de Telê Ancona que aqui se delineia um trabalho de recuperação de um passado que 
pode significar o descortino de uma literatura encoberta por poeiras dos arquivos. Mais 
ainda, perscrutar vozes, adormecidas por motivos vários, com o intuito de rever a história 
literária brasileira e, mais precisamente, a produção de textos de criação de mulheres que 
publicaram em revistas e jornais na época modernista. Para tanto, o percurso histórico 
favorecerá, neste trabalho, a tentativa de inserção, já naquele momento, daquelas 
escritoras baianas em uma tradição, observando-se as incursões de mulheres que, antes 
delas, utilizando-se ou não de estratégias, não se intimidaram com as tentativas de 
cerceamentos e de barreiras sociais e publicaram, como, por exemplo, Ana Ribeiro 
Bittencourt e Amélia Rodrigues. Dessa plêiade de escritoras, surgiram outras, com vozes 
mais libertas, inaugurando, no momento de revolução artística do modernismo, um timbre 
próprio, tal como percebemos em Seleneh-Maria Carneiro, Rafaelina Chiacchio e Vera 
Marcondes, embora textos com tons patriarcalistas ainda tentassem, em vão, restituir as 
mulheres ao espaço privado, recatadas e maternais, com retorno aos discursos de 
naturalização de papéis, estes socialmente construídos, como bem observara Heleieth 
Saffioti em “A mulher na sociedade de classes: mito e realidade” (1979).  
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Para além da expressão “Sobre a Mulher” 

 

 

“Não mais nasci para ter eternamente/ os desenganos da mulher vencida”. Este 

verso de uma colaboradora da revista baiana A Luva (1925-32), Vera Marcondes, 

publicado na década de 1920, reflete uma nova maneira de a mulher daquele Estado se 

postar diante do mundo e dela própria. Durante anos, o comportamento de subordinação 

feminina foi visto como forma natural de organização da sua cotidianidade. O ato de se 

tornarem mães, por exemplo, representava destino último e, no plano das profissões, o 

magistério constituía-se campo valorizado – assim como secretária – caso a mulher 

exercesse um trabalho além do âmbito do lar, por ser vinculado a uma extensão da 

maternidade, um processo de aprendizagem antes do casamento. Dessa forma, a 

docência não alterava a função fundamental que se considerava próprio delas como o 

cuidado com a casa, marido e a educação dos filhos. Ao contrário, reforçava-as.  

Se o espaço público permitido às mulheres – e aqui, claro, a referência é para 

aquelas das classes média e alta, marcando a distinção de classes nas atividades 

exercidas tal como assinala Saffioti (1979) – era configurado no plano das assistências 

humanitárias, de ações da caridade e/ou de magistério, a penetração na escritura era 

visto de maneira ameaçadora. Portanto, o discurso de que a produção de autoria feminina 

constituía-se como algo menor circulava nos periódicos dos primeiros decênios do século 

XX como tentativas inibidoras da divulgação de seus escritos. Isto porque atividades 

intelectivas eram consideradas próprias do universo masculino. O próprio nome do 

poema, no qual aquele verso de abertura desse trabalho foi extraído, e posteriormente 

será melhor delineado, “Alma liberta”, revela que aqueles papéis socialmente atribuídos 

passavam a ser questionados e as estratégias para penetração em espaços antes apenas 

da alçada masculina, ampliavam-se. Como prosseguiria Vera Marcondes, “A mulher quer 

ser livre. Minh’alma sente/ Esta necessidade incompreendida!/ E quer, plena de gozo, 

ansiosa e ardente,/ Viver, qual vives tu, de fronte erguida!”.    

Ao mesmo tempo em que a Bahia, na década de 1920, sofre com a queda da 

economia açucareira e, consequentemente, a perda de prestígio frente à República, a sua 
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capital revela mudanças no plano da arquitetura da cidade e do comportamento e, no que 

concerne a este último, a presença premente das mulheres na rua, com seu vestuário e 

outras marcas de mudanças, causava assombro na conservadora sociedade baiana: “As 

senhoras que pouco saíam de casa/ frequentam as ruas diariamente para suas compras” 

(A Luva, n. 8, 30 jun. 1925). A tentativa de controle dos corpos femininos passa, inclusive, 

frente a atitudes. O novo causa espanto e é diariamente combatido. Fosse em artigo de 

fundo, fosse em textos literários do periódico, aquelas tentativas vigoravam. Em Roberto 

Correia, por exemplo, encontramos em seu poema “Entre noivos”, o seguinte verso: 

“Cortaste, enfim, as fúlgidas madeixas/ Que emolduravam seu perfil de santa/ Como é 

funda a tristeza em que me deixas” (A Luva, n. 73, 15 de maio de 1927).  

O corte dos cabelos é, portanto, ícone simbólico daquele novo tempo perverso, 

símbolo da desordem, dos descaminhos e que tiraria da mulher a santificação necessária 

a uma sociedade virtuosa. O diretor literário da revista A Luva, por exemplo, faria 

referência “a deliciosa e paradoxal moda dos cabelos curtos, que pôs em polvorosa as 

cabeças de esposa e maridos”, apontando os “exageros e abusos do masculinizar-se das 

cabeças femininas” (n. 113, 20 jun, 1920). Marques Liz, por sua vez, em texto 

denominado “Incógnita”, associaria a arte desregrada do Futurismo a atitude da mulher, 

dessa nova mulher que tornava movediça a outrora solidez das normas engessadas que 

a enclausuravam. Assim, esse colaborador da revista observaria com tintas de moralidade 

que “Foi a Mulher quem germinou, no cérebro do homem fatigado de vícios, a idéia 

exótica do Futurismo. O aspecto que ela apresenta é um reflexo de seus bizarros 

desejos”. E ao prosseguir – “de múmia ressecada pela lascívia, nuca raspada, lábios 

sangrentos, faces rubras e orelhas tetricamente negras” (A Luva, n. 8, 30 jn. 1925) – 

revela nessas adjetivações um paralelo negativo entre o comportamento feminino 

inusitado e o movimento artístico avant-garden, para não dizer um imbricamento e 

responsabilidade da mulher na mudança da esfera da arte.  

“A diversidade de condições econômicas e sociais entre as várias regiões do Brasil, 

aliada ao peso de um passado histórico específico [...], por certo conduziu cada uma 

delas a manifestações diversas no comportamento político” (SAMPAIO, 1978, p. 12) e, de 

maneira imbricada, nos planos cultural e artístico. Próximo das tradições coloniais e 

dentro do modelo econômico agrário-exportador, o Estado da Bahia tinha menos 
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desenvolvido o mercado interno, a indústria, o assalariamento. Pautava-se, então, no que 

havia de mais forte da herança portuguesa e de suas instituições, bem como possuía uma 

economia primária e voltada ao mercado externo. 

Os diversos fatos que marcam o processo da história social e a lógica cultural 

possuem um forte traço do patriarcalismo, demarcando os espaços políticos de 

desigualdade entre os sujeitos. Este quadro de desigualdade afeta, igualmente, a questão 

literária da época no Brasil. A cultura tradicionalmente reconhecia a manifestação cultural, 

com características masculinas, letrada e cristã; a partir de uma ideologia imperialista, o 

escritor, por exemplo, era visto como um ser assexuado, tal como observaria Susana 

Funck. A demarcação do sexo/gênero trazia, assim, uma marca de tentativa de 

inferioridade ao tratar da produção realizada por mulher. 

Condicionada pelos discursos de naturalização dos papéis femininos, nos quais as 

mulheres recebem receituários de beleza, de moral, de etiqueta ou de religiosidade, tal 

como pontuara Dulcília Buitoni em A Mulher de Papel (1981), existe a necessidade atual e 

premente de rever e criticar a historiografia literária baiana para questionar os modelos e 

recuperar as vozes daquelas que ousaram romper, timidamente ou não, aqueles 

discursos.  

Sempre vista como menos importante, a mulher, de modo geral, foi excluída e 

desvalorizada, tendo que lutar contra as incertezas, medos, ansiedades e tentativas de 

cerceamento que as impossibilitavam de se reconhecerem como escritoras e exercerem 

autoridade discursiva para afirmar e questionar as representações de determinadas 

realidades, ausentes ou falseadas no repertório da cultura. “Sobre a mulher”, por 

exemplo, é um texto publicado em A Luva por Benedicto Cardoso e reflete as tentativas 

de inibição dos escritos femininos: “nunca vão além da intuição da frase. Como poetisas, 

usam um mimetismo condenável, deixando-se levar mais pela toada voluptuosa do verso, 

do que mesmo, pelos processos racionais e teóricos”. O pensamento cartesiano, 

positivista que séculos teorizou sobre as inabilidades femininas novamente é retomado 

para reforçar um discurso de incompetência da mulher para as atividades do intelecto: 

“inteligência rudimentaríssima, quase nula. Elas jamais criam. Sua sabedoria não passa 

da epiderme” (CARDOSO, A Luva, n. 77, 15 de jul. 1927).  
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Assim, entre a socialização através de códigos linguísticos e representações 

culturais, que ideologicamente significou a relação binária entre os gêneros, entranhada 

na desigualdade social e o mito sobre o primeiro sexo – o homem -, e os produtos 

culturais que tiveram uma relevância fundamental na cristalização da sociedade moderna, 

as estratégias de poder e seus mecanismos de atuação também ocasionaram uma 

preocupação pautada na produção artística de autoria feminina. Com isto, a tentativa 

recorrente de exclusão do processo constituinte do fazer literário: “Tal qual um Deus Pai 

que criou o mundo e nomeou as coisas, o artista torna-se progenitor e procriador de seu 

texto. À mulher é negada a autonomia, a subjetividade necessária a criação” (TELLES, 

2010). 

A existência de tons patriarcais, com o objetivo de enclausurar as mulheres no 

ambiente doméstico, tornando-as esposas e mães e o magistério como sacerdócio, não 

impediu a produção literária feminina. As relações entre ensino e maternidade estavam 

entrelaçadas, tal como é possível observar no artigo de fundo “Os Mártires do ensino” da 

revista O Paladino “[...] Educa-se uma mocinha, obtém Ela o título de professora, vem 

com ingentes sacrifícios, para o sertão, e, confiada na sua doutrina, que é nobre, pura e 

santa, ministra [...] com toda a ternura de mãe, aos seus alunos, o ensino exigido pela lei, 

para no fim não ver recompensado os seus trabalhos” (Revista O Paladino 1928,n.19).   

Esses elementos contidos no texto reafirmam o discurso de naturalização de papéis, no 

entanto muitas mulheres subverteram as regras estabelecidas deslocando-se para o 

âmbito religioso e através do uso dessa estratégia, escritoras baianas puderam chegar ao 

espaço público.  

Para tecer fios de uma possível linhagem e evidenciar a produção de autoria 

feminina, destacamos as escritoras do Recôncavo da Bahia Anna Ribeiro Bittencourt e 

Amélia Rodrigues, que não se intimidaram com as tentativas de cerceamento e, anos 

depois, surgiram outras pelo Estado baiano, tais como Rafaelina Chiacchio, Seleneh 

Carneiro de Souza, Vera Marcondes e Hildete Fávilla. Elas também deixaram suas 

contribuições na história literária da Bahia. Através dos textos de criação dessas 

mulheres, que publicaram em revistas e jornais da época, aqui se delineia um trabalho de 

recuperação de um passado que pode significar o descortino de uma literatura encoberta 

por poeiras dos arquivos. 
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Portanto, com levantamento e análise de periódicos baianos em arquivos do Centro 

de Documentação, Informação e Cultura da Bahia (CEDIC-BA) e do Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia, foram contempladas produções literárias, imagens, propagandas. 

Neste sentido, é possível contribuir com o processo de visibilização de mulheres, no 

sentido de rever e de questionar a quase-ausência de referências a seus escritos na 

História Literária Brasileira. Podemos, assim, recuperar aquelas vozes e dar significado a 

uma memória subterrânea a fim de tentar preencher as lacunas várias nos estudos sobre 

mulheres. Intuito estes em execução com os encaminhamentos do projeto em andamento 

sobre o tema “Mulheres em revista: escritoras baianas nas páginas dos periódicos”, com 

auxílio do Cnpq, ´para observarmos além dos discursos “sobre a mulher” que 

costumam/vam circular na Bahia.   

 

Escritas, escritoras: a autoria discursiva da mulher 

  

 Assumindo o padrão de criação masculina, “a nossa tradição estética, de base 

européia, tradicionalmente definiu a criação artística como um dom essencialmente 

masculino”(TELLES, 2010). Assim como essa tradição assegurou ao gênero masculino o 

dom da criação, também possibilitou a experiência masculina ser o exemplo para a 

sociedade. Amélia Rodrigues é uma das mulheres que desfez esse paradigma e, mesmo 

sem ruptura visível, penetrou nas brechas de uma sociedade católica e patriarcal, 

utilizando isto como estratégia para exortar/penetrar mulheres em espaços públicos, 

embora timidamente. Desde cedo colaborou nos jornais e periódicos da região do 

Recôncavo Baiano, na cidade de Santo Amaro onde nasceu, em Salvador e no Rio de 

janeiro. Lançou, inclusive, uma revista destinada às mulheres. Em Cartas a uma amiga, 

Amélia Rodrigues demonstra seu desejo em publicar e sua ousadia em busca de um lugar 

para manter-se na esfera literária: 

 
... ia eu em caminho de renunciar ao prazer da correspondência, quando achei 
para o problema uma solução arquimedal, e disse com os meus botões - vou 
bater à porta da "Leituras", esse mimo de imprensa religiosa e pedir-lhe um 
cantinho onde dirigir -me a Artêmia, [...] isto, sim senhora, nem mais nem menos: 
simplesmente um arrojo. E se as "Leituras" me mandarem plantar batatas?... Se 
me disserem que no salãozinho perfumado não tem ingresso quem deseja palrar 
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por desfastio e que vá papaguear a outro ramo? Fico de asas cortadas! [...] 
Quem não arrisca nem perde nem ganha. Insuflei-me de ânimo e lá fui. A 
condescendência com que me acolheram prova e de sobra o fato de estar eu 
aqui, de te achares tu a destrinçar toda essa enfiadeira de frioleiras alinhadas 
pela minha penazinha, que não saiu precisamente da oficina onde se fabricou... 
a de Rui Barbosa." (“Dinorah”. pseud. De RODRIGUES, 1893, “Leituras 
religiosas”. Apud. ALVES, 1997, p. 183). 

 

A trajetória de Amélia Rodrigues segue aqueles auspícios típicos de uma moça da 

classe média, tal como apontado na primeira parte deste artigo. De origem rural, passou 

pelo magistério, nomeada aos dezoito anos como professora primária de sua cidade. Mais 

tarde, já inserida na imprensa católica, pôde deixar entrever o comportamento feminino da 

Bahia conservadora. Em contato com alguns poemas de Amélia Rodrigues, encoberto por 

poeiras dos arquivos, é possível notar o estereótipo religioso, caracterizando-a como 

escritora católica. Com isto, a história atenua o seu papel para a condição da mulher 

burguesa no século XIX. Ser rotulada como “escritora católica” seria, como bem apontara 

Ívia Alves em estudo sobre Amélia Rodrigues: “diminuir a relação de escritoras imersas e 

atuantes na esfera pública e o mais perigoso ainda, deixar em silêncio mais uma mulher”. 

Entretanto, apesar da consonância com os modelos circulantes para tal condição, 

como os escritos morais e do catolicismo, existem, em algumas das produções poéticas 

de Rodrigues, certos laivos libertários. As “asas cortadas”, como ela bem assinala na 

carta supracitada, constituíam o temerário de muitas mulheres diante das críticas e 

sanções, mas que não as impediam do ousar fazer. Em um título sintomático de opressão 

externa, mas interiorização de sentimentos libertários, no poema “Rebeldia Íntima” aquela 

consciência de condição se revela: “Ruge, ruge, leão; levanta a inútil garra/ contra o ferro 

que o teu corpo num/ poste amarra/ ergue a juba irritada,/ relampeja do olhar a chama 

desvairada/ que a loucura traduz; [...] range, furioso, os dentes,/ bate contra a parede,/ 

que te encerra a amargura; anda!...”  

A execução, estratégica ou não, permitiu desdobramentos, linhagens literárias e 

abriu brechas para outras escritoras mais tarde, desejosas de revelarem seus escritos, 

penetrassem com vigor na imprensa e nas letras, mesmo que os discursos cerceadores 

ainda permanecessem. Assim, as “asas cortadas” deram espaço para as “Asas libertas”, 

tal como queria a baiana Vera Marcondes, citada no início desse trabalho. Amélia 

Rodrigues demonstra seu caminho intelectual, deixando perceptível a consciência da sua 
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“condição de mulher branca, das camadas médias, inserida em um contexto cultural cada 

vez mais conservador”. Como ainda asseveraria Ivia Alves, Amélia Rodrigues aos poucos 

ganharia a esfera pública e a esfera do lar vai, paulatinamente, sendo secundarizada. 

Utilizaria, portanto, em seu percurso discursivo literário da época, as representações 

sociais, iniciando indagações quanto ao receituário feminino. 

Além de Amélia Rodrigues, faz parte do grupo de literatas que, direta ou 

indiretamente, ressoou suas vozes e marcou a trajetória de outras mulheres baianas nas 

atividades artísticas, Anna Ribeiro de Goes Bittencourt. O seu livro de memórias, Longos 

Serões no Campo, expõe o comportamento de homens e de mulheres que viviam nas 

fazendas do Recôncavo, cenário que ela, como observadora arguta, descrevia com a 

intimidade típica paralela a de uma Jane Austen. Anna Ribeiro revelava aquele espaço 

com conhecimento das relações privadas e da estrutura daquela sociedade rural. 

Publicado após a morte do marido, o livro destina-se apenas, em um primeiro momento, 

ao conhecimento da família, como mesmo relata a autora.  

A obra é um testemunho da existência de mulheres na história literária da Bahia e 

um relato dos acontecimentos históricos que fizeram parte da vida dos personagens, tal 

como apontara Nancy Fontes em sua pesquisa sobre a escritora. O primeiro volume da 

obra recebeu o título de O Major Pedro Ribeiro, com episódios que marcaram a vida do 

avô paterno seguindo uma linha autobiográfica ficcional. O segundo volume foi intitulado 

Infância e Juventude, no qual a autora coloca-se na posição de narradora e personagem 

principal sem perder de vista a vida das mulheres que, assim como a própria Anna 

Ribeiro, viveram nas fazendas do Recôncavo, marcadas pelas costuras, rendas, 

bordados, intrigas amorosas e reuniões familiares. Essa publicação possui um tom mais 

autobiográfico e saudosista e sua história é narrada desde os seis anos até seu 

casamento aos vinte e dois; a valorização do passado percorre todo o texto, como é 

possível notar em suas palavras:  

 

... Todas essas agradáveis recordações só vêm avivar-me a saudade, a grande 
alma triste do passado, como a chama Afrânio Peixoto. Bem triste, sim, porque 
todos esses vultos, amigos ou simpáticos, que viviam outrora ao pé de mim, já 
desapareceram da cena da vida” (BITTENCOURT, 1992, apud FONTES, 1997, 

p. 201). 
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A incorporação dessas e de outras mulheres na literatura foi alvo de críticas porque 

as obras de autoria feminina eram consideradas de má qualidade, sem consistência e fora 

dos padrões literários. Mesmo com os menosprezos e tentativas, polidas e/ou 

escancaradas, de possibilitar a continuidade de uma linhagem literária feminina, é 

possível notar, através das ações aqui delineadas e algumas falas registradas pelas 

próprias autoras, que as escritoras baianas não se intimidaram e romperam com as 

barreiras. 

Através do trabalho persistente em arquivos foi possível perscrutar outras vozes 

adormecidas e mais libertas, como as de Seleneh Carneiro e Rafaelina Chiacchio. Esta 

última era filha de um dos colaboradores da revista A Luva e do periódico modernista 

Arco & Flexa, Carlos Chiacchio. Intelectual que teve seus textos publicados durante o 

período de efervescência cultural modernista, sendo considerado um dos mentores do 

movimento na Bahia. Utilizando com propriedade as formas da poética, Rafaelina 

Chiacchio se aproxima das ideias modernistas em sua produção, caracterizadas pela 

liberdade de estilo, como é possível observar em “Bolo, balão, bolo”: “Como os outros 

garotos da rua, / Fiz soltar Meu pensamento/ Como um balão/ E bailando/ Pairou/ Tão 

longe de mim, Tão longe de mim/ Que não pude vêr/ Onde Pairou.../ Assim também não 

sei/ Se o meu sonho/ Se a minha vida.../ Balão, bolo/ Bolo, balão”.  (CHIACCHIO, A Luva, 

n. 64. 30 de nov. 1927). Nesse texto, a autora revela domínio linguístico e associa o 

percurso do balão à liberdade que desejava dar a seu pensamento e a sua vida, esta já 

concedida aos garotos. Além disso, imprime em seus poemas apropriações do folclore – 

“Senhora dona Sancha/ coberta de ouro e prata/ descubra o seu rosto/ que queremos ver 

a prata...”, possibilitando um timbre diferenciado das recorrentes produções em estilo 

romântico que vigorava na Bahia dos primeiros decênios de 1920.  

A marca romântica, entretanto, estaria presente com constância em outra 

colaboradora de A Luva, Seleneh-Maria Carneiro de Souza, mas na referência ao 

saudosismo da infância, ao sertão abandonado e ao tempo pregresso perpassa certa 

leitura de sua condição, mesmo com a insignia de símbolo cristão, presente no poema 

“Cruz”: “E a cruz pequena desde este momento/ pelo meu coração foi transformada/ em 

cruz de dor, em cruz de sofrimento”, partilhado pelo sentimento daquela que cresce e 

conhece a sua realidade de restrições várias. 
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Vera Marcondes, aqui já citada no início do trabalho, com a publicação de “Alma 

Liberta” une à forma tradicional do soneto à leitura arrojada de sua condição e deixa claro 

em suas palavras o desejo em ser livre, desprendida das vontades alheias e dos papéis 

socialmente construído para as mulheres. 

[...] 
Não me escravizo aos teus caprichos mil... 

Com o meu coração de ti liberto, 
Hei de esmagar-te como um verme vil! 

 
E depois, ao te ter acorrentado, 

Irei gozar contente, bem de perto, 
A sublime delícia do pecado. 
(A Luva, 30/06/1925, n. 08). 

 

 

As escritoras aqui citadas representam apenas uma amostra da plêiade de 

colaboradoras de periódicos publicados na Bahia. Ao começar com os ecos tímidos, mas 

bem articulados, de Amélia Rodrigues, perpassando pelo painel descritivo de uma 

sociedade rural e das diferentes ambições femininas em textos de Anna Ribeiro, 

chegamos à época modernista com produções de autoria feminina ora com tons 

inovadores, ora com recuos românticos, simbolistas, mas todos com uma linha diretriz, 

em maior ou em menor grau: a de ressoar as angústias, sonhos, condição sem temer 

“asas cortadas”, tornando útil a outrora “inútil garra” decantada por Amélia Rodrigues.  

 

Algumas considerações finais 

 

A busca persistente em arquivos por periódicos com a presença de produções de 

autoria feminina, periódicos aqueles muitas vezes carcomidos pelas traças e descuido, 

contribui, a cada pesquisador que se propõe a esta árdua tarefa, para a observância do 

descortino de escritoras baianas e para a consequente recuperação e divulgação de seus 

escritos. Mesmo com a grafia gasta e páginas amarelecidas, foi possível ter acesso à 

escrita de mulheres e preencher parte das lacunas existentes na história, aqui 

representado de maneira ainda équena neste trabalho.  

À/ao analista de arquivos em contato com o acervo, instiga-se o encontro com a 

memória ali dispersa, permitindo dar um novo olhar à historiografia literária baiana pelas 
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existentes contraposições e, assim, como as escritoras baianas, também abrir brechas e 

entrever o espaço da autoria feminina. 

Assim, entre páginas amarelecidas nos arquivos é que podemos detectar a 

existência de leituras rotuladas pelos padrões canônicos, a preocupação em reforçar o 

seu comportamento, o seu lugar e, mediante isso, insistirmos em vivificar a voz autoral 

feminina de modo a preencher os claros e trazer à tona a memória subterrânea. O quê se 

exuma, portanto, entre aquela grafia gasta e a página amarelecida é a indispensável 

leitura e descortino das produções de mulheres como também a releitura do padrão 

constituinte da sua representação nos escritos, tanto literário quanto os de variedades 

encontrados em arquivos. 

 

Referência Bibliográfica 

 
ALVES, Ivia. “Amélia Rodrigues: posições e estratégias”. Mitos, Ritos e Fatos: mulher, 
gênero na Bahia. Salvador: Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim); 
FFCH/UFBA, 1997. 
 
__________. “Deusa ou Demônio? (O controle do corpo e do comportamento da mulher 

através dos mitos de beleza. In: Interfaces: ensaios críticos sobre escritoras. Ilhéus-BA: 

Editus, 2005. 

 
BUITONI, Dulcília H.Schroeder. Mulher de Papel: a representação da mulher na imprensa 
feminina brasileira. São Paulo: Edições Loyola, 1981. 

CARDOSO, Benedicto. “Sobre a mulher”, A Luva, 15 jul. 1928, n. 77. 

FONTES, Nancy Rita Vieira. “Uma narrativa testemunha: as memórias de Anna Ribeiro”. 
Mitos, Ritos e Fatos: mulher, gênero na Bahia. Salvador: Núcleo de Estudos 
Interdisciplinares sobre a Mulher (Neim); FFCH/UFBA, 1997. 
 

FUNCK, Susana Borneo. “Da questão da mulher à questão do gênero”. In: FUNCK, 
Susana Borneo (Org.). Trocando idéias sobre a Mulher e a Literatura. P.17-22. 
Florianópolis: UFSC, 1994. 

RODRIGUES, Amélia. “Poemas de Amélia Rodrigues”. S.d/s.l [Material mimeo. UFBA]. 

SAFFIOTI, HELEIETH. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. Rio de 
Janeiro: Vozes, 1979. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 
Salvador - BA 

 
SAMPAIO, Consuelo Novais. Os partidos políticos da Bahia na Primeira República: uma 
política de acomodação. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1978. 
 
 
SCHMIDT, R. T. “Repensando a cultura, a literatura e o espaço da autoria feminina”. In: 
NAVARRO, M. H. (org.). Rompendo o silêncio. Porto Alegre: Editora da UFRGS,1995, 
p.182-189. 
 
SOUZA, Seleneh-Maria Carneiro de. “A Cruz”. A Luva, n. 82, 05 de out. 1928. 
 

TELLES, Norma. “Escritoras, escritas, escrituras”. In: PRIORE, Mary Del (org.). História 

das Mulheres no Brasil. 2. Reimpressão. São Paulo: Contexto, 2010.  

 

Periódicos Consultados 

A Luva (1925-1932). 

O Paladino (1928). 

 


