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LITERATURA E MATERNIDADE: A MULHER E A FAMÍLIA DA ELITE 
VILABOENSE AO FIM DO SÉC. XIX 

 
Javã Marcondes (Mestrando em História – UFG)1 

 
 
Resumo: Este texto analisa uma pequena parte da elogiada obra de Augusta 
de Faro Fleury Curado, uma das pioneiras da literatura feminina em Goiás, com 
o objetivo de entender como foi possível a emergência da escrita feminina no 
cenário intelectual da Cidade de Goiás.  
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“Quando uma personagem se revela “outra” do que fora 
até então, isso funciona como uma linha de fuga que 
esgarça toda  
a trama do enredo. A trama, neste caso, perde toda 
força de encantamento que, até aquele instante, a 
tornava real. Em outras palavras, a realidade pode entrar 
em colapso a qualquer instante: ela está sempre por um 
fio, sempre prestes a ser suspensa, interrompida.”  

Suely Rolnik 
 

“Na escrita moderna, com efeito, tudo está por deslindar, 
mas nada está por decifrar” 

Roland Barthes 
 

As mulheres vilaboenses do século XIX ainda são um desafio ao 

historiador. Os meandros de uma trajetória sinuosa e problemática ainda estão 

por ser apresentados ao público interessado. Elas que por muitos anos 

provocaram intensos debates, participaram de discussões e sofreram as 

injunções da tradição e dos hábitos culturais, não deixam, ainda hoje, de 

provocar o interesse daqueles envolvidos com o labor de escrita da história de 

Goiás. De modo geral, o período compreendido entre o final do século XIX e 

início do séc. XX é apresentado pela historiografia como décadas que 

testemunharam transformações importantes no que diz respeito às mulheres e 

suas atividades. Num período de poucos anos a mulher goiana “saía do lar” e 

ganhava o espaço público. De fato, em meados dos oitocentos, novos hábitos 

e atividades passam, pouco a pouco, a compor o que se entendia por “universo 

feminino”. Entre as mulheres da elite goiana, esse período dá a perceber maior 
                                                
1 O autor é graduado em História pela UFG e realiza sua pesquisa de mestrado pelo Programa 
de pós-graduação da mesma instituição. Desde 2008, é professor da Rede Municipal de 
Educação de Goiânia. 
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envolvimento no cultivo do gosto pela literatura e pela música, além de um 

notável aumento nas oportunidades em que elas se entregavam aos olhares 

observadores2. A leitura dos principais jornais3 da antiga capital indica que as 

questões da feminilidade não frequentavam tão facilmente as publicações até a 

década de setenta. A partir de então, com maior ou menor intensidade, 

dependendo do jornal analisado, as mulheres passam a ser inquiridas como 

objeto de interesse cada vez maior de intelectuais, religiosos, autoridades 

militares, jornalistas e colaboradores da imprensa goiana. Caberia até mesmo 

dizer que elas passavam a ser o tema da moda. Os detalhes de sua 

vestimenta, o modo de se comportar em diferentes situações (públicas e 

privadas), os fundamentos de sua educação, seu papel no interior do corpo 

social e, principalmente, o exercício da maternidade eram algumas das 

questões mais freqüentes.    

 Com freqüência, a análise desse processo vem acompanhada da 

identificação de uma tensão. Os pesquisadores insistem em mostrar que a 

“saída para fora do lar” é correlata de uma maior intensificação do discurso 

sobre a importância da maternidade. A tradição paternalista teria invocado a 

importância da maternidade no momento em que as mulheres conquistavam 

espaços na ordem pública e “colocavam em perigo” a estabilidade do ambiente 

doméstico. De certo modo, essas pesquisas indicam que a maior incidência de 

artigos sobre o universo feminino se explicaria pela atuação de uma espécie de 

reação de setores da sociedade goiana preocupados com as conseqüências 

dessas novas práticas femininas4. No entanto, a pesquisa que desenvolvo junto 

                                                
2 A leitura dos principais jornais da Cidade de Goiás leva à conclusão de que, a partir do final 
da década de 1860, aumentou consideravelmente o número de bailes, saraus e festas 
comemorativas realizadas em grandes residências ou salões especialmente preparados para 
esses eventos.  
3 O trabalho de consulta aos jornais foi realizado no acervo do Instituto de Pesquisas Históricas 
do Brasil Central (IPHBC). Na pesquisa foram utilizados os seguintes jornais: A Matutina 
Meiapontense (1832-1834), O Tocantins (1855-1857), Gazeta Official (1858-1859), O Comércio 
(1879-1884), Gazeta Goyana (1890-1891), Jornal de Goyaz (1892-1893), A República (1896-
1907), Província de Goyaz (1870-1872), O Publicador Goyano (1886-1889) e A Cruz (1890-
1891). 
4 Estes são os trabalhos que me serviram de referência e que constituem a parte mais 
importante do conjunto historiográfico cujo tema é a mulher em Goiás: AGE, Mônica de Paula 
da Silva. As parteiras na Cidade de Goyaz: (século XIX). (Mestrado em História) Universidade 
Federal de Goiás. Goiânia, 2002; BITTAR, Maria José Goulart. As três faces de Eva na cidade 
de Goiás. (Mestrado em História) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 1997; CURADO, 
Bento Alves Jayme Fleury. Sopro em brasas dormentes: inventário das precursoras da 
literatura em Goiás. (Mestrado em Letras) Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2003; 
RIBEIRO, Rafaela Sudário. Fora da vida: as mulheres da família Fleury (1896 – 1960). 



 3

ao Programa de Pós-Graduação em História da UFG aponta para outra forma 

de entendimento da relação entre o fortalecimento do discurso do louvor à 

maternidade e o processo de ampliação das formas de sociabilidade feminina. 

O objetivo da pesquisa é procurar entender como foi possível, num curto 

espaço de tempo, que a “voz feminina” se tornasse audível e perfeitamente 

inteligível a ouvidos antes insensíveis. Trata-se de procurar pelas condições 

que tornaram possível que as iniciativas literárias e jornalísticas das mulheres 

da elite vilaboense ganhassem espaço na imprensa local, e perceber que 

espécie de mutação na ordem dos discursos provocou a inclusão das mulheres 

no interior do conjunto de suas temáticas de interesse. A pesquisa tem como 

fonte os principais jornais que circulavam na antiga capital de Goiás, de modo a 

permitir o cruzamento de informações com outras iniciativas discursivas, como, 

por exemplo, a literatura. Após alguns meses de pesquisa, defendo a hipótese 

de que a intensificação da associação entre a mulher e a maternidade não está 

ligada à manutenção do patriarcalismo no interior da sociedade goiana do fim 

do século XIX. Talvez seja necessário considerar a crescente importância do 

ambiente doméstico e do exercício pedagógico da maternidade (mãe, a 

primeira professora) como linhas de transformações no interior da sociedade 

goiana, que informam sobre as silenciosas alterações na forma de 

entendimento das funções e papéis exercidos pela figura feminina. Defendo a 

idéia de que foi a partir da eleição da família como alvo de projetos 

reformadores ou moralizantes que a mulher passou a ser, de modo isolado e 

específico, diretamente relacionada a problemas de ordem pública. O que me 

levaria a dizer que a construção da associação entre mulher e maternidade não 

foi um entrave à “emancipação” feminina, mas parte integrante de um processo 

de instauração de um regime discursivo e de uma visibilidade específica, que 

projetava o feminino para o centro de questões de natureza pública. O tema da 

maternidade ligava diretamente o doméstico e o familiar ao destino da nação.   

                                                                                                                                          
Dissertação de Mestrado, UNB, 2008. SANT’ANNA, Thiago. Mulheres goianas em ação: 
práticas abolicionistas, práticas políticas. (1870-1888) (Mestrado em História). Universidade de 
Brasília, Brasília, 2005; SILVA, Maria da Conceição. Catolicismo e casamento Civil em Goiás, 
1860-1920. Goiânia, Editora UCG, 2009; TRISTÃO, Roseli Martins. Formas de vida familiar na 
Cidade de Goiás nos séculos XVIII e XIX. (Dissertação de Mestrado) Universidade Federal de 
Goiás. Goiânia, 1998. 
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É, portanto, no interior desse conjunto de problemas que o presente 

texto deve ser incluído. Considerando os resultados parciais de minha pesquisa 

com os jornais da Cidade de Goiás, venho apresentar, então, uma proposta de 

exercício analítico de um texto literário escrito por uma das pioneiras da 

literatura feminina em Goiás. Trata-se do livro Ramalhete de saudades, uma 

coletânea de textos escritos por Augusta de Faro Fleury Curado, mulher cuja 

eminência se fez conhecer na Cidade de Goiás, entre o fim do século XIX e 

início do século XX. Antes, porém, de fazer tal análise, reservo espaço para 

algumas considerações sobre o modo de leitura que os historiadores 

costumeiramente levam a efeito em seus trabalhos.  

Nas próximas linhas vamos percorrer os difíceis e sinuosos caminhos de 

um terreno cuja atratividade certamente não advém da promessa de um 

resultado seguro e estável. É que o trabalho de procura por uma forma de 

leitura e inquirição de obras literárias deve guardar a consciência de sua 

natureza experimental e provisória. A rigor, todo trabalho de análise cuja 

intenção é pensar a organização interna e a potência de significação de um 

texto literário configura-se como um encontro de racionalidades, um encontro 

entre campos de saber distintos. Caberia então salientar a atualidade da 

pergunta: como poderia o historiador aproximar-se de um texto literário de 

modo a efetivar um olhar sobre o passado, sem, no entanto, promover a 

“subalternização” de sua “fonte”? Ainda: que espécie de relação está já 

implícita no ato mesmo de eleição da literatura como registro privilegiado de 

informações de interesse histórico? Estas questões ganharam relevo no 

cenário intelectual do saber histórico nas últimas décadas, passando a compor 

um conjunto maior de investigações sobre as relações entre História e 

Literatura.  

 

*** 

 

O número crescente de historiadores dedicados a explorar as 

possibilidades analíticas que o texto literário oferece permite que se fale em 

aproximação desses dois universos de escrita. Os historiadores voltam-se para 

a literatura, relêem os clássicos e visitam obras “menores”, evidentemente, 

porque entendem que ali podem acessar expressões privilegiadas do tempo 
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histórico. No entanto, é possível dizer que, na historiografia brasileira, de certo 

modo, grande parte dos procedimentos de análise, com maior ou menor grau 

de proximidade, adotou princípios explicativos e conceitos operacionais 

extraídos de uma vertente historiográfica que criou profundas raízes na 

historiografia brasileira: a história social da literatura. No fundo, ela  se dá a 

conhecer pelo desejo de poder religar a obra ao mundo (história) e poder 

identificar o real motivo da presença de cada uma de suas figuras ficcionais. 

Este é o preceito interpretativo que se disseminou entre os historiadores 

brasileiros dedicados ao trabalho com literatura. Seja a perspectiva analítica 

que adota e identificação dos projetos e intenções do autor, seja aquela do 

estudo dos condicionantes sociais da obra, ou mesmo a perspectiva da 

extração de representações da sociedade expressas no texto literário, ao 

historiador caberia tomar o literário como suporte sempre pronto a informar 

sobre a estrutura social que simboliza, especialmente pela capacidade de 

encerrar em si mesmo algo que lhe seria inevitavelmente anterior: a história. 

Aqui, um primeiro problema não pode deixar de ser notado. É que cada um 

desses diferentes enfoques interpretativos – que aqui não poderão ser 

isoladamente trabalhados – supõe a história como algo que antecede a obra, 

no limite, como uma presença que explica o texto ou pode por ele ser 

explicado, uma relação de determinação ou espelhamento, conforme o caso.  

Vejamos, a título de exemplo, o caso da relação entre autor e obra. Num 

artigo intitulado “História e Literatura: fontes literárias na produção 

historiográfica recente no Brasil”, Vigínia Camilotti e Márcia Regina Naxara 

apontam o modo operativo que caracteriza a Historia Social da Literatura e 

descrevem como tal perspectiva erige a figura do “historiador decifrador”. Ali, “a 

obra literária é tomada como algo que necessariamente remete ao sujeito que 

a assina, sendo captável em sua intencionalidade.” (CAMILOTTI; NAXARA, 

2009, p. 29.) Decifrar a intencionalidade de um autor é dar a conhecer as 

razões primeiras que explicariam a existência da obra, os interesses 

ideológicos de seu autor, suas predisposições políticas, etc. Daí que se 

suponha o texto como uma totalidade coerente e encerrada em si mesmo, uma 

representação direta dos anseios de seu autor.  
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Há também outro grupo de trabalhos, bastante numeroso, que procura 

extrair do texto literário as representações da sociedade ali contidas. Vista 

desse modo, a literatura, a seu modo, espelha a sociedade, ela é     
 

uma outra forma de captá-la, onde os limites da criação e fantasia são 
mais amplos do que aqueles permitidos ao historiador [...]. Para o historiador a 
literatura continua a ser um documento ou fonte, mas o que há para ler nela é a 
representação que ela comporta [...] o que nela se resgata é a re-apresentação 
do mundo que comporta a forma narrativa. (PESAVENTO, 1995, p. 117) 
 

 Usei esses dois exemplos de procedimentos interpretativos para mostrar 

como uma espécie de herança teórica da história social da literatura se faz 

perceber no trabalho de historiadores de diferentes vertentes historiográficas. O 

que essas duas perspectivas de análise têm em comum é a necessidade de 

estabelecer um padrão de efetividade para o texto literário. Em outras palavras, 

a obra-projeto-do-autor, assim como a obra-reflexo-da-sociedade, compõe 

instrumentais metodológicos de perspectivas analíticas que ativam figuras 

conceituais próprias à busca de uma referencialidade segura para o texto 

literário. No fundo, respondem ao desejo de encontrar um “sentido”, um 

significado último para a narrativa ficcional. Por trás da obra procuram a 

história. A verdade do texto é produto de uma perspectiva analítica sempre 

pronta a impor a força da lógica identitária que obriga o historiador a dar um 

corpo a toda e qualquer palavra, um sentido ao texto, uma origem ao 

argumento. Aparentemente, não há nada que estranhar no texto de um 

historiador que lê um texto literário para ali encontrar a história. No entanto, é 

exatamente a natureza da relação entre texto e sociedade que deve ser 

pensada como um problema complexo. No fundo, é a relação mesmo entre 

signo (literário) e mundo que está a se estudar. E é essa a questão que torna 

problemática a abordagem da literatura pelo historiador. 

 Seria preciso considerar mais detidamente o modo como ele elege a 

literatura como fonte para dali extrair muitas outras coisas que não o literário de 

um texto. Ainda que nomeada como tal, a obra não é seu objeto de pesquisa. 

Ela é seu documento. O que ele efetivamente problematiza nesse material é o 

fato histórico, as representações sociais, a sociedade contemporânea ao autor, 

suas inclinações políticas, enfim, um universo de relações afastadas das 

questões intrínsecas ao conjunto de problemas que caracteriza a obra literária. 
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Seria preciso considerar ainda como ele atualiza a obra como fonte documental 

sem, no entanto, observar os estudos de crítica literária, disciplina cujo campo 

originário de problemas é a investigação dos modos singulares pelos quais o 

texto ficcional se realiza como obra literária. A leitura cuidadosa dos trabalhos 

desses autores certamente enriqueceria a pesquisa do historiador. Penso, por 

exemplo, nas contribuições de João Alexandre Barbosa5, crítico brasileiro que 

publicou textos importantes na segunda metade do século XX. Toda sua 

trajetória intelectual define-se como esforço de entendimento da natureza do 

literário, sem, no entanto, circunscrever as obras num espaço de atuação pré-

definido. Em Leituras Arquivadas é a preocupação mesmo de estudar o caráter 

inconcluso e eminentemente aberto das leituras que está presente nos 

diferentes ensaios. Ele insiste em afirmar que o estrado de conteúdo filosófico, 

social, antropológico, histórico ou psicológico numa obra nada mais é que uma 

parte do universo maior que a compõe. Toda leitura que seleciona um desses 

extratos é, por isso mesmo, insuficiente. Por outro lado, não existe um método 

adequado de leitura capaz de equalizar a interação desses diferentes 

conteúdos. “O que significa dizer que não basta o conhecimento de aspectos 

daquele universo constituintes da obra...” (BARBOSA, 2007, p. 34)   

 Entre os historiadores, entretanto, são os princípios da história social da 

literatura que encontram guarida nos trabalhos de várias gerações. O que por 

muitas vezes fica sem ser observado é a natureza mesma do material que 

manipulam. A literatura não se realiza como instauração de uma esfera 

comunicativa regular. Pelo contrário, talvez seja mais correto entendê-la como 

um espaço de dimensões múltiplas, um plano de dispersão cuja eficiência dos 

processos de significação passa necessariamente pela autoridade inaudita do 

leitor/criador. Com Jacques Rancière6 aprendemos o imperativo sempre posto 

no funcionamento do texto literário: a ausência de um plano seguro ou solo 

único que garanta a estabilidade de seu sentido. A literatura é a palavra órfã e 

desligada de qualquer dependência com um verdadeiro método de leitura; 

sempre pronta a ser atualizada pelo leitor profano. Sem a segurança de um 

interlocutor privilegiado, ela vaga pelo corpo social sem guardar lembrança da 
                                                
5 Entre as obras do autor, destaco A metáfora crítica. São Paulo, Ed. Perspectiva, 1974 e 
Leituras desarquivadas. São Paulo, Ateliê Editorial, 2007.  
6 Jacques Rancière escreveu um importante ensaio sobre a emergência da literatura moderna.  
La Parole Muette: essai sur les contradistions de la littèrature. Ed. Hucitec Paris 1998.  
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autoridade de seu autor. A errância da palavra é o que institui o caráter 

problemático e define a multiplicidade da literatura. Não é difícil reconhecer aí 

as teses intempestivas de Roland Barthes7. Ele talvez tenha sido aquele que 

melhor tenha enunciado a autonomia da obra em relação a seu autor. É que 

em suas análises há a critica da reificação da dimensão autoral: “... a 

explicação da obra é sempre procurada do lado de quem a produziu, como se, 

através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, fosse sempre afinal 

a voz de uma só pessoa, o autor, que nos entregasse a sua ‘confidência’” 

(BARTHES, 1988, p. 65). A multiplicidade da obra se reúne naquele que não 

tem rosto e, portanto, carece de identidade: o leitor. Ele é sempre alguém que, 

na sua performance, devolve o texto ao seu devir.  

 O historiador interessado em levantar questões ao texto literário deve 

cuidar para não negligenciar problemas de inegável importância. Em seu 

trabalho de pesquisa deve haver espaço para a consideração do corpo de 

problemas advindos da crítica literária. A subalternização do documento é 

correlata ao esquecimento da natureza mesma da obra literária. É o 

esquecimento da preocupação é não fechar a escrita. Certamente, haveria de 

se procurar entender o quão pouco frutífero pode ser o esforço de “explicar” um 

texto, amarrar seus elementos internos, como se possível fosse encerrar seu 

fluxo incessante de significação. Entender que o texto não é “algo em si”, o 

autor não é o “dono”, tampouco o responsável pelo texto, e que o leitor é 

aquele que preenche os lugares vazios do texto para que ele se realize como 

obra de arte. A busca pelo “histórico” presente no texto é a perseguição da 

produção de um determinado efeito, um determinado acréscimo efetuado pela 

obra. Trata-se de perceber, antes de tudo, como uma obra se inscreve 

socialmente, o modo específico como ela interage com outros regimes de signo 

compondo um cenário e um campo de problemas.  

 Percebe-se, desse modo, que a leitura de obras literárias e o estudo do 

passado guardam semelhanças exatamente porque oferecem caminhos 

essencialmente inconclusos, mas que se impõem pela necessidade de ser 

                                                
7 Sobre esse ponto recomenda-se a leitura de O rumor da língua. Trad. Mario Laranjeira. São 
Paulo, Ed. Brasiliense, 1988, especialmente o ensaio A morte do autor.     
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incessantemente lançados. É que a inconclusão é a linha de chegada daqueles 

que não se cansam de sempre e renovadamente se lançar à pesquisa. 

 

 

*** 

 

 

 Na segunda parte desse trabalho, proponho um exercício de análise. 

Obviamente, por si só, a consciência das questões acima citadas não garante 

um bom resultado. É por isso que gostaria de dar a essa tentativa a feição de 

um estudo, isto é, uma experimentação. O texto que irei estudar faz parte de 

uma coletânea de escritos chamada Ramalhete de saudades8 e pode ser 

encontrado na edição mais recente de Devaneios, um livro de contos e 

memórias publicado por Augusta de Faro Fleury Curado quando ainda vivia em 

São Paulo9.  

 A historiografia goiana apresenta o período compreendido entre o final 

do século XIX e início do século XX como aquele em que uma série de 

deslocamentos e pequenas transformações sociais alteraram profundamente a 

posição social das mulheres e, principalmente, as atribuições daquilo que se 

entendia por feminino. No espaço de algumas décadas elas marcaram 

presença no professorado, passaram a organizar festas e quermesses, 

apresentaram-se como cantoras, musicistas, pintoras e iniciaram uma trajetória 

de publicações de poemas, contos e artigos de opinião nos principais jornais10 

de Goiás11. Então, essas novas práticas femininas são descritas como 

resultantes de um processo de luta pela “ampliação dos espaços de 

sociabilidade das mulheres”. Mais que isso, os textos literários publicados por 
                                                
8 A escolha dessa coletânea se justifica por conter textos produzidos quando a autora já 
morava na Cidade de Goiás. 
9 Essa edição foi realizada sob a supervisão de Maria Augusta Fleury Curado, filha da autora e 
escritora mito conhecida em Goiás. Coube a ela a inclusão de Ramalhete de Saudades.  
10 É preciso lembrar a importância dos jornais para o estudo das produções literárias desse 
período. As dificuldades editoriais explicam o grande número de peças importantes da literatura 
goiana ter sido publicada na impressa. Isso explica também os vários projetos de reunião e 
publicação desses textos, num importante e interessante movimento de preservação do 
patrimônio literário. Sobre este ponto, recomenda-se o livro Estudos Goianos.  A poesia em 
Goiás, vol. 1, Goiânia, Ed. UFG, 1983, de Gilberto Mendonça Teles.  
11 Uma pesquisa prévia indica que em outras cidades do Estado também houve o surgimento 
mais frequente de textos de mulheres nos jornais, porém, esse fenômeno se deu mais 
intensamente na antiga capital do Estado, Cidade de Goiás. 
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elas encontram nesse ponto sua chave explicativa.  De saída, o historiador 

conta já com correta “decifração” das obras. O texto literário não apresenta 

problemas outros que não luta pelo deslocamento do feminino para “fora do 

lar”. De fato, não foram poucas as mulheres que dedicaram esforços em 

projetos de valorização social do feminino. No entanto, tenho motivos para crer 

que a leitura de suas obras oferece outras janelas de acesso a esse período 

tão importante da história de Goiás. Tenho motivos para acreditar ser mais 

profícuo estudar os escritos de Augusta de Faro12 em direta comparação com 

outras iniciativas discursivas, sem o recurso da idéia de influência ou cultura 

intelectual reinante. Trata-se de tentar perceber, para além dos arranjos 

intencionais da autora, o modo pelo qual efetivamente seus escritos produziram 

efeitos no interior da sociedade vilaboense. Por meio de uma crítica histórica 

de seus escritos (leitura que ativa uma atualização histórica), tentarei julgar o 

espaço “especulativo dos textos”, isto é, a resultante da interação de seus 

elementos internos com outras iniciativas discursivas, para lançar hipóteses 

sobre o espaço de pensamento que eles ajudam a construir, o modo como se 

dá sua inscrição no interior do corpo social.    

O primeiro contato com a escrita de Augusta de Faro chama atenção 

pela beleza das imagens que evoca. Mais impressionante ainda é a força com 

que constrói as narrativas. E aqui valeria a pena observar como o desenrolar 

de seus contos (ao menos a grande maioria deles) promove a instauração de 

um universo particularmente feminino. Veja-se bem, com isso não quero dizer 

que há uma espécie de louvor à sensibilidade feminina por meio de seu 

engrandecimento. É que o desenrolar dos acontecimentos, na grande maioria 

das vezes, tem seu ritmo e seu desfecho provocantemente conduzidos pela 

perspectiva de um olhar feminino. Vejamos, por exemplo, o conto Pobre Mãe. 

Ele tem início numa cena de batalha. Ernesto, filho único de uma pobre 

senhora, baleado no peito, é encontrado por seu conterrâneo e grande amigo: 

“Ao chegarem perto do cadáver do moço louro, um deles murmurou: pobre 

Ernesto, pobre amigo, dorme em paz, levarei para tua mãe o teu último adeus”. 

A cena da morte de Ernesto abre a narrativa que se desenvolve como a 

expectativa do encontro entre a notícia da tragédia e a pobre mãe. O fim da 

                                                
12 Doravante ela será chamada assim. 
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guerra traz os jovens soldados e abre a torna ainda mais aguda a angustia da 

“pobre mãe”.  

Augusta de Faro faz de seu leitor a testemunha que acompanha a 

viagem da triste notícia. A construção do conto se dá em tono da trágica notícia 

que afligirá o coração materno. Ainda que a morte já tenha ocorrido, o grande 

momento da narrativa é a consciência da destruição de um lar. O leitor é a 

chamado a acompanhar a espera do inevitável: a grande dor que aquela 

mulher terá que suportar. Num dos momentos mais fortes de todo relato, o 

amigo que dá a notícia não suporta “o olhar de dor dos pobres pais” e sai a 

correr. A sua fuga retira também a possibilidade de o leitor “observar” a 

expressão de dor no rosto dos pais. Em todo relato não há descrição de 

caracteres fisionômicos da mãe desamparada. Do mesmo modo, os 

sentimentos de tristeza ou dor não são examinados pela autora. Mas isso de 

dá de maneira que a face da mãe desgraçada é substituída pela imagem da 

dor de mãe. A angustiante espera pela notícia é encerrada sem a descrição 

dos efeitos fisionômicos ou psicológicos que ela provocou. O leitor é levado a 

tornar presente a imagem da dor de mãe ao fim do relato. 

Evidentemente, a disposição seqüencial, a técnica de seleção de 

imagens e os efeitos que delas se espera, tudo isso, na verdade são elementos 

de uma estratégia de codificação do leitor. O trabalho do escritor é tentar 

organizar um determinado espaço ficcional, ele se esforça por se antecipar ao 

leitor. Entretanto, é o ato de leitura que preenche os espaços vazios do texto, é 

ele que hierarquiza os conteúdos filosóficos, sociais, antropológicos e históricos 

num dialogismo constituinte da obra literária. A tarefa do historiador é buscar o 

momento em que se cristaliza a obra: a leitura. Há, no entanto, os casos em 

que os vestígios da leitura não estão disponíveis à pesquisa. É aí que se deve 

procurar montar aquilo que se pode chamar o “espaço especulativo da obra”, 

por meio do deslindamento da interação entre o texto e as investidas 

discursivas contemporâneas a ele. O objetivo de elucidar como uma obra se 

destina a um tempo leva o historiador a colocar os textos literários 

 

 em relação a outros discursos literários ou não) que lhe são 
contemporâneos ou que se atualizam no próprio ato de escritura, tornando-se 
deles contemporâneos. Ao se compreender a obra como escritura e esta 
enquanto múltiplos pólo da cultura, a inquirição se define como averiguação 
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das muitas alteridades que nelas se podem presentificar. (CAMILOTT; 
NAXARA, 2009, p. 43) 

 

O historiador pode mesmo ler aquelas páginas como veículo de 

mobilização para a causa do feminismo: a luta para “sair do lar” e ganhar o 

espaço público. No entanto, ainda que esse fosse o objetivo de Augusta de 

Faro, ainda que ela tivesse realmente dedicado esforços para tornar público a 

condição de dependência que era reduzida a mulher, as páginas aqui 

estudadas sugerem outro tipo de agenciamento semântico. Suas páginas 

projetam a todo instante a cena do lar. O conto acima mencionado não é a 

história de uma batalha, é a história de uma espera, da trajetória de uma triste 

notícia, é a história de um lar atingido pela desgraça. E a construção formal do 

conto forja essa expectativa. Se o crítico quer fazer do texto de Augusta de 

Faro um partícipe do movimento de “libertação” da mulher, talvez tenha que 

considerar que o ambiente doméstico e a ternura da maternidade organizam a 

estrutura da narrativa. Talvez tenha que levar em conta que, para além da 

intencionalidade do autora e seu suposto desejo de “libertação da prisão 

doméstica”, seu texto se comunica com uma série de outras pequenas práticas 

de valorização da maternidade como o primeiro professorado (a responsável 

pela formação do cidadão). Talvez tenha que considerar a perspectiva da 

afirmação do lar como a primeira forma de eleição do feminino como um 

problema de ordem pública. Em Goiás, mesmo inexistindo uma medicina social 

ou as intervenções institucionais que a caracterizam, como ocorreu nas 

grandes centros industriais do século XIX e início do XX, uma série de 

investimentos sociais (principalmente aqueles publicados nos jornais) elege a 

mulher como objeto de interesse, em função da defesa da importância da 

maternidade. Cada vez mais explícita, a relação da mulher com o “futuro 

saudável” da sociedade cristalizava-se em torno da maternidade. A mãe, 

primeira professora, rainha da primeira comunidade percebida pela criança: a 

família. A partir do momento em que as atribuições da maternidade passam a 

ser discutidas em amplo debate, imediatamente ligadas à saúde de toda 

sociedade, com direta ação sobre o futuro de todo corpo social, aí sim, num 

lance singular, forjado pela interação de diversas práticas e pela consistência 

de uma rede discursiva múltipla, a mulher passa então a figurar no centro da 
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ordem eminentemente pública. A associação maternidade-professorado liga 

diretamente a intimidade do lar à necessidade maior da República: cidadãos 

fortes e moralmente saudáveis. Longe de pensar o canto da maternidade como 

a manutenção de ordenações patriarcalistas (ainda muito fortes ao fim do 

século XIX), talvez seja necessário identificar nessa maior intensidade de 

investimentos sobre o ambiente familiar a condição de possibilidade para a 

promoção da mulher enquanto categoria social perfeitamente identificável, isto 

é, um elemento absolutamente e reconhecidamente importante na construção 

do futuro da nação. 

A obra de Augusta de Faro foi objeto de uma pesquisa recente13. Mas, a 

grande contribuição que esse trabalho representa para a historiografia goiana 

não permite que se deixe de observar que a pesquisadora não ousou 

questionar os textos em sua condição de obras literárias. Ela chega mesmo a 

afirmar que a “literatura de autoria feminina sempre foi para as mulheres da 

família Fleury uma forma de estarem ‘fora da vida’, uma forma de reagir às 

imposições colocadas pela sociedade patriarcal”. (RIBEIRO, 2008, 38) O 

grande desafio é assumir a tarefa de estudar as obras dessas mulheres 

goianas sem ativar o relato do confronto entre progressistas e tradicionalistas, 

isto é, a evolução dos valores como princípio de análise. Fosse essa a 

perspectiva adotada, a intensificação do discurso sobre o lar seria tomada 

como recrudescimento do discurso moralizante, as emergentes preocupações 

com a educação feminina – uma fenômeno bastante interessante – entendidas 

como sobrevivência de valores tradicionais14. No entanto, ao invés de atribuir 

aos valores tradicionais uma ação direta e determinante sobre as ocorrências 

sociais da antiga capital de Goiás, procurei observá-los no modo específico em 

                                                
13 RIBEIRO, Rafaela Sudário. Fora da vida: as mulheres da família Fleury (1896 – 1960). 
Dissertação de Mestrado, UNB, 2008. 
 
14 Daí que se possa entender o historiador ao declarar ter desvendado “os elementos que 
predominavam na educação oferecida cuja ordem não poderia ser questionada, e sim 
admirada. A educação feminina significava um compromisso com a “moral” e as normas de 
comportamentos sociais, adestrando e socializando as crianças para a futura missão como 
“mamãe de família”. SANT’ANNA, Thiago. Construindo escolas para meninas, construindo 
meninas nas escolas: experiências femininas na educação em Goiás (1870 – 1930). Em 
Tempo de Histórias, Brasília, nº 7, p. 10, disponível em 
vsites.unb.br/ih/novo.../experienciasfemininasnaeducacaodeGoias.pdf, acessado em 
11/08/2010.     
  
 



 14

que eles interagiram com outros lances discursivos, forjando processos sociais 

de grande importância para história das mulheres goianas. No fundo, ao invés 

de afirmar que os valores tradicionais agiam sobre os comportamentos, 

procurei perceber como eles funcionaram no interior da sociedade vilaboense. 

A leitura de algumas páginas de Augusta de Faro, uma das pioneiras na 

literatura feminina em Goiás, carece de estudos. Esse breve comentário sobre 

algumas de suas belas páginas sugere que elas não são depositárias de um 

projeto de projeção da mulher para “fora do lar”. Do mesmo modo, entende-se 

que a intencionalidade da autora não se sustenta como princípio de 

inteligibilidade à leitura de seus textos. Considera-se um procedimento analítico 

interessante a observação de como seus elementos internos se comunicam 

com outras performances lingüísticas para instituir aquilo que se pode chamar 

de “espaço de pensamento”15 introduzido pela obra. O esboço de análise 

apresentado gerou elementos que parecem sustentar a hipótese de que a 

defesa do matriarcado e o canto ao lar pouco tem a ver com a manutenção de 

valores patriarcais na sociedade vilaboense do final do século XIX e início do 

XX. Fugindo às facilidades de uma história teleológica dos valores e dos 

costumes, procurei situar-me num outro nível de análise e argumentar que a 

projeção da figura feminina para o centro da cena ficcional nos contos de 

Augusta de Faro, de algum modo, comunica-se com outras investidas 

discursivas, gerando um deslocamento da figura feminina para o centro de 

questões de natureza pública. Seus escritos, sem relação com uma 

intencionalidade expressa, agiam em referência direta com uma intensificação 

da realidade, uma espécie de acréscimo.    

O trabalho que aqui se encerra está longe das afirmações seguras, 

incapaz de trazer outros resultados parciais que não sejam mais questões a 

responder, como um experimento que, no processo de reunião de seus 

elementos, transforma-se cada vez que adiciona mais um. Ao final do 

exercício, observa-se que o interesse não era provar uma hipótese plausível. A 
                                                
15 Há que se reconhecer que a expressão “espaço de pensamento” é bastante desajeitada e 
não designa um conceito suficientemente claro e definido. Assumo essa lacuna em minha 
pesquisa. No entanto, vale dizer que aproximo o termo àquilo que Jacques Rancière chama de 
duplicação do regime sensível, isto é, a introdução de elementos estranhos à organização do 
comum e distribuição das partes no interior de uma comunidade. Sobre esse ponto 
RANCIÈRE, Jacques. Políticas da escrita. Tradução de Raquel Ramalhete ... [et al], Rio de 
Janeiro, Ed. 34, 1995. O que é importante assinalar é o destaque que se quis dar ao caráter de 
acréscimo, de intensificação da realidade social promovido pelo texto analisado.         
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idéia aqui é bem outra; e está ligada ao papel do crítico como propositor de 

perspectivas de leitura. Trata-se, portanto, de dar ensejo a leituras 

experimentais, leituras que ativam e renovam o potencial de significação do 

próprio texto literário, fazendo-o funcionar uma vez mais.  
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