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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar as formas de 
representação e participação feminina nas manifestações populares, tais como a 
Festa da Penha e o Carnaval, durante a virada do século XIX para o XX, na então 
capital da República. A intenção é mostrar como tais festejos, além de simbolizarem 
o meio e o espaço para uma verdadeira convergência de multiplicidades culturais, 
mostravam-se como formas de resistência ao discurso de repressão estatal (e, no 
caso das mulheres, também de repressão moral) que, por sua vez, eram pautados 
na lógica positivista de ordem e progresso.       
 
Palavras-chaves: feminino, construção identitária, resistência, repressão.    
 
Seminário do 16º COLE vinculado: IV Seminário Práticas de leitura, gênero e 
exclusão (nº3). 
 

“Em torno de mulher o sistema de gestos e vozes vai-se 
tecendo. E vai-se definindo a alma do Rio: vê mulher em tudo. 
Na curva dos jardins, no talhe esbelto do coqueiro, na torre 
circular, no perfil do morro e no fluir da água, mulher mulher 
mulher mulher mulher” (Carlos Drummond de Andrade – 
Retrato de uma cidade). 

 
 Segundo Renato Cordeiro Gomes em seu livro intitulado Todas as cidades, a 
cidade: literatura e experiência urbana (1994), o espaço das cidades é a 
convergência dos diversos discursos nela existentes, que podem ser percebidos 
dentro de suas infinitas produções e/ou manifestações (literárias, plásticas, 
documentais, panfletárias, visuais, etc...). Contudo, e em se tratando do período em 
que aqui faremos referência, determinadas vozes presentes neste “espaço de 
homens aglomerados” se fazem calar no documentário histórico oficial que, por sua 
vez, se preocupa somente em revelar a versão dos “mais fortes” nessa batalha do 
querer fazer-se ouvir. Há, portanto, uma intenção de cristalizar um discurso 
monofônico e autoritário, escondendo a natureza real da própria configuração 
discursiva que se prevê polifônica, ou seja, herança de todos os discursos 
antecessores ao recém criado, dentro do universo cultural a que o mesmo pertence.  

Nesse sentido, podemos observar que entre esse “caos de palavras 
heterogêneas” circulantes nas cidades, mesmo havendo uma intenção velada em 
sobressaltar uma voz dentre as outras, será ainda possível ler nas rasuras ou 
fragmentos dos dizeres, o falar daqueles que foram oprimidos pela versão oficial. 
Em outras palavras, mesmo que a cidade possua sua ordem controladora racional-
geométrica, ela não consegue esconder suas potencialidades labirínticas de um 
texto que remete a outros textos, revelando nas entrelinhas um olhar até então 
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secreto. “A cidade enquanto texto é feita de escritas múltiplas saídas de várias 
culturas” (GOMES, 1994, p.24).   
 É, portanto, dentro dessa perspectiva, e analisando documentos, relatos de 
viagem e crônicas de um Rio de Janeiro na virada do século XIX para o XX, que 
tentaremos trazer à tona algumas dessas vozes ocultas, vozes estas localizadas a 
margem do sistema, circulantes na periferia da belle epóque (considerando também 
que as mulheres, alvo principal de nossa investigação, eram duplamente 
marginalizadas, isto é, à margem no que diz respeito ao sistema hierárquico de 
produção capital, e à margem no que é relativo ao escalão moral).  

Assim sendo, as linhas que aqui se seguem são tentativas de resgatar vidas 
cotidianas, sobretudo as de mulheres, que reprimidas pelo Estado, pelo discurso 
médico científico, pela Igreja e pela moral burguesa, que as condicionavam a 
cativeiros domésticos, impedindo suas participações na vida pública, ainda 
encontraram formas de extravasar seus desejos e anseios, garantindo, mesmo que 
de maneira informal (e às vezes ilegal), seu espaço de manifestação cultural e 
representação. 
 
A prática do tribofe: duplicidade e convivência entre os discursos formal e 
informal no Brasil.   
 
 Desde o começo do século XIX, com a vinda da família real portuguesa para 
o Brasil, que passamos a observar, na cidade do Rio de Janeiro, a tentativa de 
implantação de uma meta desenvolvimentista rumo ao um processo civilizador 
impregnado de ideais iluministas. Para tanto, mesmo sendo a escravidão vista como 
a única saída econômica concebível pela elite vigente da época, a contenção de 
determinados comportamentos derivados da inevitável miscigenação cultural, tais 
como as danças em que se manifestavam gestos e contornos sensuais, sempre 
foram preocupação e motivo para ações de combate na configuração do discurso 
oficial. Em relatos de viajantes e em algumas expressões literárias, pregava-se a 
contenção das manifestações ritualísticas e sensuais, que causavam grande 
estranheza ao olhar estrangeiro não acostumado a ver a liberdade expressa no 
corpo, especialmente no das negras e mulatas, quando em ocasião de festejos 
religiosos e datas comemorativas. 
 Parecia aos aqui chegados visitantes que, no Brasil, havia-se desenvolvido 
uma prática de convivência e permissão velada, que pouco respondia ao 
etnocentrismo e as distinções de “classe”, “gênero” e “raça1”, categorias estas 
mantenedoras das relações de poder. Era preciso, portanto, combater certas 
práticas e comportamentos, tendo como intuito enquadrar o recém-nascido país nos 
moldes da civilização européia.  
 Contudo, tal situação parece não ter modificado muito nos anos subseqüentes 
até a chegada da República, pois apesar da implantação do trabalho livre (realizado 

                                                 
1 Sabemos que o conceito de raça é inadequado aos nossos dias por representar um juízo de valor depreciativo. 
Todavia, optamos pelo mesmo, pois ele integra o discurso cientificista da época.     



 3

tardiamente por imposição capital e não segundo a vontade da elite dominante), o 
discurso de repressão se manteve, agora articulado sob o estigma evolucionista-
positivista. 

Segundo os novos preceitos, para alcançar a vitória sobre o “atraso cultural e 
científico”, e para se configurar o ideal de nação brasileira almejado pela nova 
ordem, era necessário o combate ostensivo à preguiça, à indisciplina, à luxuria e à 
selvageria, sendo estas algumas das características que emergiam, segundo a 
apreciação da elite, nas culturas periféricas, sobretudo a negra.  
 O discurso reforçava-se contrapondo imagens de álbuns de família, 
enaltecendo o comportamento comedido das damas européias em relação ao 
excesso de expressividade e grosseria presentes nas reuniões costumeiras da 
recém classe burguesa brasileira (fruto da imigração e dos novos praticantes do 
comércio), bem como da nova classe proletária (oriunda da abolição da escravatura 
e da derrocada de muitas atividades relacionadas ao sistema monárquico), uma 
reprimenda que, na maioria das vezes, não era levada em consideração pelos 
populares, visto que o próprio Estado, em muitos momentos, não era praticante da 
lei que defendia. Dito de outra forma, e segundo a tese de José Murilo Carvalho 
(1987, p.159): 
 

[...] mesmo que a autoridade o desejasse, seria impossível a 
aplicação estrita da lei. Daí que da parte do próprio poder e de seus 
representantes desenvolveram-se táticas de convivência com a 
desordem, ou com uma ordem distinta da prevista [...] A lei era então 
desmoralizada de todos os lados, em todos os domínios. Esta 
duplicidade de mundos, mais aguda no Rio, talvez tenha contribuído 
para a mentalidade de irreverência, de deboche, de malícia. De 
tribofe.  
 

A política, dessa forma, passou a não ser levada a sério pelos populares 
(mesmo sob a trincheira da polícia em momentos de conflito) diante de sua própria 
contradição, e os mesmos não se deixaram intimidar no tocante às suas práticas 
religiosas e de diversão, fontes de prazer e identidade, fato que nos afasta de certas 
concepções (ou mito) de que durante muito tempo na historiografia literária o povo 
gozava de passividade e submissão. Aliás, tal como nos alerta Bakhtin (1987), o 
corpo sempre tem sido usado pelos populares como um centro de resistência e de 
crítica a significados oficiais.     
  
A representação feminina nas festas populares do Rio de Janeiro entre 1890 e 
1920. 
 
 Sempre que retratado o comportamento feminino no período da Primeira 
República, este aparece como na cena ilustrada pelos naturalistas Spix e Martius 
(apud SOIHET, 2003, p.178), em que as mulheres negras são mostradas com os 
braços para o alto, pernas e bocas abertas, expressando imenso prazer, 
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contrastando com as imagens das brancas sempre bem cobertas e bem 
comportadas. 
 Tal efeito deve-se, sobretudo, ao discurso que se cristalizou na sociedade 
como um todo de que a mulher negra ou mestiça (sinônimo do que se concebe 
internacionalmente como “a brasileira”) é símbolo de lascividade, imoralidade e 
grosseria, aproximando-se, assim, da animalidade, do instinto, ou seja, de 
características opostas a outras tão almejadas tais como o comedimento e à razão.   
 Além disso, e no caso feminino, a repressão era vista como mais importante e 
necessária, pois era na “animalidade” feminina, que não se continha frente a seus 
apelos sexuais, que o homem “perdia a cabeça”, entregando-se as obscenidades, 
gastando todas as suas economias em festas, sendo estes comportamentos 
condenáveis pelo sistema capital difusor da idéia de equilíbrio orçamentário e 
doação do tempo em atividades utilitárias e de rendimento. 
 Portanto, a importância dada pelos populares à tradição dos festejos, como 
meios de homenagem e comemoração religiosas, tornava-se um empecilho no 
projeto higienizador e civilizador do Rio de Janeiro na virada do século, sendo alvo 
de muitas críticas da imprensa que atacavam, sobretudo pela veia da moralidade, as 
diversões públicas, demarcando os espaços de sagrado e profano (convergidos nas 
manifestações), afetando, mais diretamente, às mulheres que, segundo a ideologia 
burguesa, deveriam representar a castidade e a honra. 

Um exemplo claro de tais reprimendas consiste nas crônicas publicadas em 
razão da Festa da Penha e do Carnaval, momento em que as mulheres (mesmo as 
esposas e mães) podiam desfrutar de certa liberdade (maquiavam-se, fantasiavam-
se e rendiam-se às danças e rituais) com o consentimento de seus “tutores”. 
Vejamos uma destas edições, a critério de ilustração: 
 

[...] moças solteiras, flores mimosas que desabrocham, numa pujante 
beleza e numa pureza sem par, que jamais usaram uma 
licenciosidade nas ruas [...] eram vistas formando blocos e cordões, 
aos trancos, braços entrelaçados com outros braços que nunca 
conheceram [...] era de extrema gravidade, pois do comportamento 
exemplar feminino dependia a integridade da família, pilar da 
sociedade (A Noite, 6.2.1922 apud SOIHET, 2003,192). 

 
 Eram, portanto, incontáveis as críticas a respeito da transfiguração de 
“mocinhas de família” em símbolos que remetiam às mulheres de “má vida”. “Coisa 
hedionda das mocinhas procurarem imitar as gigolettes, que representam a ralé de 
uma sociedade” (Gazeta de Notícias, 15.2.1915. apud SOIHET, 2003, p.188).  

Relativo à crônica citada, refere-se à preferência feminina em eleger fantasias 
como a gigolette (prostituta que mantém um gigolô) ou a melindrosa durante o 
carnaval, o período propicio à emergência de sua sensualidade e aspirações 
secretas reprimidas pela moral da família burguesa.         
 Também, e a respeito da participação feminina nas festividades, Lima Barreto 
(1997), um autor que sempre delatou as veladas imposições do discurso cientificista 
e do falso ideal de progresso, acrescenta sua contribuição apresentando os anseios 
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de sua personagem Cló, uma rapariga filha de uma decadente família carioca, em 
virtude de uma festividade carnavalesca: 
 

[...] viu-se ela também, no alto de um daqueles carros, iluminada 
pelos fogos de bengala, recebida com palmas, pelos meninos, pelos 
rapazes, pelas moças, pelas burguesas e burgueses da cidade. Era 
o triunfo, a meta de sua vida (BARRETO, 1997, p.49). 

 
Tal protagonista simboliza o desejo oculto de milhares de moças cariocas nos 

primórdios do século passado que, em muitos momentos, driblavam a censura moral 
dos familiares, da Igreja e do Estado, para deleitarem-se nos festejos que lhes eram 
proibidos. Em outras tintas, o escritor descreve também no mesmo conto a 
simbologia presente na passagem de um bloco carnavalesco: 
 

Os cordões e os bandos carnavalescos continuavam a passar, 
rufando, batendo, gritando desesperadamente. Homens e mulheres 
de todas as cores – os alicerces do país – vestidos de meia, 
canitares e enduapes de penas multicores, fingindo índios, 
dançavam na frente, ao som de uma zabumbada africana, tangida 
com fúria em instrumentos selvagens. As danças tinham luxuriosos 
requebros de quadris [...] eram restos de danças guerreiras ou 
religiosas dos selvagens de onde a maioria deles provinha, que o 
tempo e outras influências tinham transformado em palhaçadas 
carnavalescas... (BARRETO, 1997, p. 35) 

        
Nota-se, assim, uma amarga ironia na presente fala do narrador que assume 

declaradamente a defesa dos “bons costumes” abalados nos tradicionais dias de 
festa. Vê-se a condenação do nivelamento das relações sociais nas falas “Homens e 
mulheres de todas as cores – os alicerces do país – vestidos de meia...”, uma crítica 
implícita à anarquia carnavalesca capaz de desestabilizar a ordem, trazendo à tona 
ecos do passado “selvagem” (nota-se o discurso evolucionista) que a nova 
civilização pretende extinguir. Vemos, portanto, uma brilhante descrição de época, 
enfocando tanto o perfil e a representação de quem se vê à margem do sistema, 
como Cló e os foliões dos arrabaldes, até a voz daqueles que por se sentirem 
ameaçados com a anarquia, implantavam a imposição a partir da hierarquização, 
como o caso do narrador.     

Contudo, torna-se importante destacar, a critério de esclarecimentos ao leitor, 
que a aceitação de tais práticas (a presença feminina em determinadas 
festividades), deve-se, sobretudo, a cultura negra de fundo matriarcal. Em muitos 
rituais africanos, a mulher é vista como centro de reverência e como autoridade a 
que todos devem obediência e respeito (várias das divindades de origem africana 
são femininas). Além disso, a família negra é mantida sob a tutela das mulheres e, 
sendo assim, mesmo que o discurso oficial condene suas participações, a presença 
feminina na vida pública de certas comunidades resiste bravamente e apoiada 
(ironicamente) nos moldes da tradição e da cultura ancestral. 
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 Um exemplo bastante claro do que acabamos de citar era a casa de Tia 
Ciata, na região central do Rio de Janeiro. Esta mulher negra, muitíssimo respeitada 
por seus pares, também desfrutava de certa proteção oficial, pois era vista como 
uma espécie de guardiã e tutora da cultura religiosa negra. Seja por medo do que 
lhes parecia estranho ou desconhecido, ou por respeito a sua imagem e 
representação, o fato é que as autoridades sempre se mostraram bastantes 
permissivas no tocante a casa da Tia Ciata, o reduto de cerimônias religiosas e de 
festejos dos quais se originou o samba (hoje um dos símbolos da identidade 
brasileira). 
 Em linhas gerais, o que se tentou demonstrar aqui é como a coragem dessas 
muitas mulheres ao assumirem sua sensualidade, sejam em rituais, danças ou 
outras formas de festividades, em determinados momentos da história, tornou-se 
forma de resistência à repressão imposta pela moral e pela lei, revelando-se, assim, 
como uma atitude de vanguarda, precursora de movimentos posteriores em defesa 
da cidadania feminina. Em outras palavras: 
  

A sensualidade, por longo tempo vista como apanágio da negra e da 
mulata, torna-se visível nas mulheres de todas as cores e 
segmentos, que a exercem com garra invejável, negando 
estereótipos de longa data. Acelera-se o passo rumo ao reino da 
liberdade, que encontra no Carnaval um momento de expressão 
maior. (SOIHET, 2003, p.195).               

  
Ou seja, a expressão da sensualidade feminina (não só a da negra ou mulata) 

em danças e festejos demonstra claramente a forma brasileira de negar um discurso 
repressor, ignorando o teor autoritário não de maneira radical e combatente, mas 
aclamando em seus cerimoniais a herança da tradição anterior à imposição, visto 
que nossa trajetória histórica já demonstrou que “política não deve ser levada a 
sério” e “no Brasil tudo acaba em Carnaval”.        
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