
A mulher letrada e seu papel social no século XIX. Estudo sobre Nísia Floresta 
Brasileira Augusta 

 
Resumo: O trabalho aborda o papel social das mulheres escritoras. Será realizado o 
estudo de caso sobre a escritora brasileira Nísia Floresta Brasileira Augusta.  
As obras de Nísia Floresta e de muitas outras escritoras brasileiras do século XIX foram 
ignoradas e propositalmente apagadas da história da literatura no Brasil, pretendemos 
demonstrar que isso ocorreu e explicar como se deu o apagamento na Literatura 
Brasileira das obras de mulheres escritoras. Nísia Floresta (1810- 1885), pseudônimo 
de Dionísia Gonçalves Pinto, foi educadora, a primeira feminista brasileira, abolicionista, 
indianista, republicana, tem uma história de luta pelo direito das minorias, é considerada 
a mais notável mulher das Letras do Brasil, foi a primeira feminista do Brasil, autora de 
uma obra extremamente significativa. Sua trajetória e obra são praticamente ignoradas. 
Além de Nísia Floresta as obras muitas mulheres escritoras foram apagadas da história 
da Literatura Brasileira. Felizmente essas obras estão sendo estudadas e resgatadas 
por pesquisadoras em Universidades Brasileiras 

 
Palavras-chaves: Gênero, apagamento, escritora, resgate, literatura.  
 
Objetivos: Analisar o papel social da mulher escritora e estudar a Vida e Obra de Nísia 
Floresta (1810- 1885), pseudônimo mais conhecido de Dionísia Gonçalves Pinto, 
educadora, abolicionista, indianista, republicana, tem uma história de luta pelo direito 
das minorias, é considerada uma das mais notáveis mulheres das Letras do Brasil, foi a 
primeira feminista brasileira e autora de uma obra extremamente significativa.  
 

1. Pesquisa: 
 
      Pesquisadoras e estudiosos dedicaram-se a estudar a Literatura Brasileira e a 
“descobrir” a história de brasileiras que se dedicaram ao mundo das Letras e que 
simplesmente foram ignoradas; seus nomes não constam nos livros de literatura nem 
nos dicionários. 
 
      Esse é o caso do grupo de sessenta e oito mulheres, entre elas incluem-se quinze 
pesquisadoras da área de literatura brasileira chefiadas pelas professoras doutoras Rita 
Terezinha Schimidt, Eliane Vasconcellos e Zahidé Lupinacci Muzart. A pesquisa, 
efetuada durante os últimos 15 anos, foi registrada no livro Escritoras Brasileiras do 
Século XIX, contendo mil páginas, lançado em 2000, pela Editora Mulheres, de 
Florianópolis.  (PRADA, 2004: 33). 

 



      Segundo Muzart, (a idéia do livro) “partiu da constatação de uma ausência e de um 
esquecimento: as escritoras do século XIX, no Brasil, não estão presentes nas histórias 
da literatura e em muitos dicionários. Com o intuito de reverter tal situação, 
contextualizar, criticar e fazer circular uma produção que permanece desconhecida, 
uma equipe de pesquisadoras, com projeto integrado apoiado pelo CNPq, resgatou 
parte da obra de 53 brasileiras que escreveram no século XIX e elaborou esta 
Antologia, recuperando assim a história silenciada da mulher de letras no Brasil e 
contribuindo para escrever nossa história cultural”. (1997: 03) 
 
      Para elaborar o livro foram consultados antiquários, enviadas cartas a sebos, e 
solicitados microfilmes a bibliotecas, um trabalho lento, artesanal, onde ‘esperar’ era a 
palavra-chave. No total foram “descobertas” cinqüenta e uma escritoras do século XIX e 
milhares de temas, textos completamente diferentes entres si que expressam os 
pensamentos, as mágoas, as inquietações de mulheres que foram simplesmente 
“esquecidas”.  (SCHIMDT, 2000). 

 
         Segundo Schimdt “em relação às escritoras, nem denúncia nem pistas, mistério, 

enigma, vagas referências apenas. Em outras palavras, as verdades de uma tradição 
histórica, quando confrontadas com as provas concretas, como neste livro (Escritoras 
Brasileiras do Século XIX), devem ter seus alicerces estremecidos. O desafio agora é 
reescrever essa história e ler diferentemente as histórias da literatura brasileira do 
século XIX e a historiografia produzida no século XX. Referimo-nos aos historiadores 
canônicos como Antonio Candido, José Aderaldo Castelo (em recente reedição), 
Alfredo Bosi, J. Guinsburg, Nelson Werneck Sodré e à luxuosa história da literatura de 
Luciana Stegagno-Picchio5 publicada pela Nova Aguilar em 1997. Referimo-nos 
também às leitoras dessas histórias da literatura, na maioria mulheres e professoras. E 
aos autores de manuais e livros didáticos. Não falamos apenas de uma revisão dos 
cânones, mas de uma outra compreensão do próprio período romântico e da própria 
cultura do século XIX”. (SCHIMDT, 2000).  

 
      Muzart vem realizando há 15 anos um trabalho de resgate de todas as escritoras do 
século XIX publicou em 2004 uma segunda edição da obra Escritoras Brasileiras do 
Século XIX, com 1.284 páginas, para contemplar as escritoras nascidas entre 1860 e 
1886 e que publicaram mais no século XX do que no século XIX , ou seja, uma 
continuação da pesquisa sobre as escritoras que gerou o primeiro volume. (HASS: 200)   

 
     Outra obra dedicada ao tema é História das Mulheres no Brasil, elaborada por Mary 
del Priori , professora do departamento de História da Universidade de São Paulo, 
coordenada por Carla Bassanezi, Mestre em História Social pela Universidade de São 
Paulo,  publicada em 2002,  em 678 páginas dividas em  vinte capítulos, professoras e 



também professores, abordam um tema relacionado às mulheres brasileiras. Alguns 
dos temas abordados na obra: Mulheres pobres e violência no Brasil urbano, Psiquiatria 
e Feminilidade, Mulheres na sala de Aula. Há ainda o capítulo Mulher, Mulheres, 
elaborado pela escritora Lygia Fagundes Telles. 

 
         No capítulo Escritoras, escritas, escrituras, elaborado por Norma Telles, professora 

do programa de estudos em Ciências Sociais, é analisada a condição das mulheres 
escritoras, desde o século XIX, suas conquistas, seu modo de vida, como enfrentaram 
preconceitos e lidaram com as dificuldades. Neste capítulo várias páginas são 
dedicadas à Nísia Floresta. (TELLES, 2002: 401- 442).      

 
      O livro História das Mulheres no Brasil é considerado uma obra de referência, 
elaborada após uma pesquisa aprofundada em processos da Inquisição, processos-
crime, livros de medicina, manifestos, movimentos sociais, leis, crônicas de viagem, 
atas de casamento e batismo, cartas, diários, testamentos, relatórios médicos e 
policiais, fotos, jornais e pinturas, revistas, manifestos e livros (escritos por mulheres). 
Muitos desses documentos antiqüíssimos estavam em péssimo estado. A pesquisa 
abrange do século XVI ao XX. (PRIORI, 2002: 7-8). 

 
      Essa obra constitui-se leitura fundamental para quem quer entender a condição 
feminina no Brasil.  

 
       Nelly Novaes Coelho, doutora em Letras e professora da Universidade de São 
Paulo, elaborou o Dicionário Crítico de Escritoras Brasileira, obra de referência para 
quem deseja pesquisar o tema. Em 756 páginas, a escritora enumera 1400 verbetes, 
que abrangem de 1711, ano que nasceu em São Paulo, Tereza Margarida da Silva e 
Orta, autora do famoso romance Aventura de Diófanes (1752), descoberta pelos 
historiadores, como a primeira romancista em língua portuguesa, até 2001 (ano-limite 
da pesquisa). O critério básico foi incluir só escritoras com livros publicados. Mas há 
exceções para algumas personagens da história: Chiquinha Gonzaga, Luz de Fuego e 
Branca Dias, condenada pela inquisição e morta na fogueira.  

 
      Os verbetes estão subdivididos em quatro partes: nome da autora, informações 
sobre local e data de nascimento, formação escolar, profissão, início da carreira 
literária, circunstâncias específicas, prêmios, entidades culturais ou de classe a que 
pertence e outros dados pertinentes, apresentação crítica: contextualização histórico-
cultural em que surge a obra, sua relação (ou não) com as correntes literárias ou idéias 
dominantes no momento, peculiaridades do seu estilo, entre outros dados e registro das 
publicações: ordem cronológica e com especificação de gênero em causa. (GADELHA, 
2005). 



      A autora dedicou a Nísia Floresta duas páginas (517-519), o verbete com o nome 
da autora contém informações a respeito da vida e obra. Cita que, além de escritora, 
Nísia Floresta foi tradutora, ensaísta, percussora do movimento feminista e militante 
pelos direitos da mulher. Os fatos relacionados à vida pessoal, os amores e 
casamentos, e as “lendas” que cercaram a vida da escritora também foram 
mencionados. 

 
       A tese de mestrado de Valéria Andrade Souto-Maior, publicada em 2001, pela 
Editora Mulheres, intitulada Florete e Máscara, aborda vida e a obra da escritora 
Josefina Álvares de Azevedo. (PRADA, 2004: 36)  

 
       A professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,e escritora Constança 
Lima Duarte, defendeu tese de Doutorado na Universidade de São Paulo sobre  Nísia 
Floresta e é também autora do artigo intitulado Nísia Floresta Brasileira Augusta: 
Pioneira do Feminismo Brasileiro – Séc. XIX. Publicado no volume 1 da Revista 
Mulheres. (DUARTE, 2005).  
 
      Duarte estuda desde 1985, portanto, há mais de 20 anos, a vida e a obra de Nísia, 
escreveu vários títulos e verbetes nos principais livros e dicionários da mulher brasileira, 
acredita que “no momento em que se pesquisa e se constrói a história intelectual da 
mulher brasileira, é hora de dar a Nísia Floresta o lugar de destaque que ela de fato 
merece e reconhecer o ineditismo de seus escritos”. (DUARTE, 2005). 

 
2. Nísia Floresta:   
 
      Segundo Cecília Prada, Nísia Floresta, era na verdade o pseudônimo usado por 
Dionísia Gonçalves Pinto, uma das mais  importantes escritoras do século XIX. Nascida 
no Rio Grande do Norte, em 1810, Nísia fundou em 1838 um educandário, foi uma das 
primeiras mulheres a publicar contos, poesias, novelas e ensaios, foi também a 
precursora de uma visão mais “moderna” dos problemas indígenas e a responsável 
pelo surgimento do feminismo no Brasil, e até mesmo na América Latina.      

 
      Segundo Duarte, Nísia nasceu “no Rio Grande do Norte, em 1810, Nísia fundou em 
1838 um educandário para meninas, chamado, o Colégio Augusto, cujo currículo, atraiu 
duras críticas, pois enfatizava o ensino de línguas e ciências, em detrimento de 
trabalhos manuais, cujo currículo atraiu críticas veementes. Nísia foi uma das primeiras 
mulheres a publicar contos, poesias, novelas e ensaios, totalizando 20 obras, em 
português, francês e italiano. Mudou-se definitivamente para a Europa, viajou durante 
muitos anos pela Itália, Portugal, Alemanha, Bélgica, Grécia, França e Inglaterra”. 
(DUARTE, 1997). 



      Publicou em vida 20 obras, em português, francês e italiano - que foram bem 
recebidas na Europa onde conheceu e se relacionou com os mais importantes 
escritores do período, tais como, Alexandre Dumas (pai), Victor Hugo, Alessandro 
Manzoni, Duvernoy, Azeglio, Augusto Comte, George Sand, Alphonse de Lamartine e 
Alexandre Herculano, não obteve sequer menção de nenhum dos críticos e 
historiadores daqui.Gilberto Freire, Lúis da Câmara Cascudo e João Ribeiro  são três 
raros escritores brasileiros que tomaram conhecimento da existência e da importância 
de Nísia Floresta. (PRADA) 

 
       Em Sobrados & Mocambos (FREIRE, 1936:134), Gilberto Freire registrou seu 
assombramento e citou-a como “uma exceção escandalosa”: “ Nas letras, nos fins do 
século XIX, aparecia uma Carmem Dolores, depois uma Júlia Lopes de Almeida. Antes 
delas, quase que só houve bacharelas medíocres, solteironas pedantes ou 
simplórias...E assim mesmo foram raras... No meio de homens a dominarem sozinhos 
todas as atividades extra domésticas, as próprias baronesas e viscondessas mal 
sabendo escrever, as senhoras mais finas soletrando apenas livros devotos e novelas 
que eram quase história de Trancoso, causa pasmo ver uma figura como de 
Nísia”.(PRADA, 2004: 36)    

 
      Câmara Cascudo, historiador e folclorista, considerava Nísia Floresta “figura 
invulgar para o mundo em que viveu, sensível, enérgica, heróica na defesa e 
divulgação de suas idéias, nenhum outro nome se pode comparar com a sua atividade 
mental e acompanhar-lhe o traço impressionante de sua mentalidade nova, generosa, 
idealista. (VASCONCELOS, 2006: 25)       

 
      João Ribeiro, historiador, declarou ao Jornal do Brasil, de 25/10/1933 que “Nísia 
Floresta é um dos mais notáveis da nossa vida intelectual. Estamos em dívida atrasada 
para esse grande vulto feminino”. (VASCONCELOS, 2006: 25).       

 
       Nísia era republicana e abolicionista. Foi também das primeiras a publicar textos na 
impressa, precursora de uma visão mais “moderna” dos problemas indígenas e a 
responsável pelo surgimento do feminismo no Brasil, e até mesmo na América Latina. 
(PRADA, 2004: 36). 

 
      Nísia Floresta escreveu livros e mais livros para defender o direito das mulheres, 
índios e escravos. (DUARTE, 1997). 

 
      “Nísia Floresta deve ter sido uma das primeiras mulheres no Brasil a romper os 
limites do espaço privado e a publicar textos em jornais da chamada grande imprensa. 
E foram muitas as colaborações na forma de crônicas, de contos, de poesias e de 



ensaios.Aliás, esse é um traço da modernidade de Nísia Floresta: sua constante 
presença na imprensa nacional, desde 1830, sempre comentando as questões mais 
polêmicas da época. 

 
     Naturalmente - até como não podia deixar de ser - Nísia recebeu em troca o 
desprezo, a difamação e o esquecimento, principalmente da parte de seus 
conterrâneos. O fato de estar à frente de seu tempo custou-lhe, no mínimo, o não-
reconhecimento de seu talento. Seu nome até hoje não costuma ser citado na história 
da Literatura Brasileira como escritora romântica e muito menos na História da 
Educação feminina, como educadora”. (DUARTE, 1997). 

 
      “Nísia Floresta, [....] escreveu o opúsculo humanitário, um dos vários escritos com 
que essa professora, autodidata iria perturbar a sociedade brasileira. Afinal o que 
pretendia essa ‘mulher metida a homem?”. Nísia Floresta, uma voz feminina 
revolucionária, denunciava a condição de submetimento em que viviam as mulheres, no 
Brasil e reivindicavam sua emancipação, elegendo a educação como o   instrumento 
através do qual essa metas seria alcançada”. (LAURA, 2002: 443).      

 
          Citamos algumas das mais importantes obras escritas por Nísia Floresta: o 

primeiro livro escrito foi aos 22 anos, cujo título é Direito das mulheres injustiça dos 
homens abordava a questão do direito das mulheres ao trabalho e a instrução, o 
primeiro livro que trata do tema (no Brasil). Em outras obras a autora enfatiza a 
importância da educação feminina para a mulher e a sociedade. São eles: Conselhos a 
minha filha, de 1842; Opúsculo Humanitário, de 1853; A Mulher, de 1859. Em A lágrima 
de um Caeté, de 1849, um extenso poema de 712 versos, a autora aborda a questão 
indígena de forma inédita onde os índios são retratados do ponto de vista dos 
derrotados, vencidos pelos invasores brancos. (DUARTE, 1997).     

 
Segundo Duarte “o poema não os traz a visão do índio herói que luta, presente na 

maioria dos textos indianistas conhecidos, mas sim o ponto de vista dos derrotados, do 
índio vencido consciente e inconformado com a opressão de sua raça pelo invasor 
branco” .  Nísia Floresta mereceria ter sido objeto de estudo de nossos historiadores da 
literatura pelo menos por uma coisa: coletânea dos poemas românticos e indianistas.   
(PRADA, 2004: 36)       

 
 
3. Resgate  X Esquecimento: 
 
      Por mais que em todas as partes do mundo se processe atualmente – em especial 
em âmbito universitário – o resgate arqueológico da contribuição cultural da mulher em 



vários campos do saber e das artes, no Brasil, com alhures, atitudes preconceituosas, 
continuam a prevalecer. Alguns críticos chegam a duvidar se teria valido a pena tanto 
esforço das realizadoras da já citada obra Escritoras Brasileiras do Século XIX – afinal, 
“a maioria dos escritos resgatados era medíocre, e se suprimidas não escreveram 
nenhuma obra famosa...” 
 
      Essa observação em si merece lupa crítica : foi justamente em nome de uma 
predefinição de “mediocridade” intelectual e da restrição contínua e violenta à esfera 
doméstica e às funções definidas como as únicas dignas do sexo feminino (casamento 
e maternidade), que foram afastadas das mulheres do mundo do saber e mantidas 
ignorantes, analfabetas ou apenas educadas com verniz social, aprendendo um pouco 
de francês, bordado e etiqueta.. .(PRADA, 2004: 33)           
 
      Nísia Floresta continua desconhecida mesmo entre os moradores da cidade que 
recebeu seu nome. Existe um jazigo no Sítio Floresta, em  onde ela nasceu, estão 
enterrados seus restos mortais (trazidos da Europa), mas o sítio está abandonado, não 
recebe visitantes, nem cuidados, o mato está crescido e o local esquecido, apenas uma 
escola   (VASCONCELOS, 2006 :16)  
 
       Segundo Duarte, uma parte da sociedade brasileira, a mais intelectualizada e bem 
informada, conhece a história e a trajetória de Nísia Floresta, mas ainda domina entre 
nós um grande e absurdo desconhecimento de nossa história. Se pensarmos nas 
mulheres, por exemplo,e na luta que foi preciso enfrentar para que se tornassem 
cidadãs, pudessem votar, serem votadas, terem direito ao trabalho, a uma 
remuneração, ou mesmo para terem direitos ainda mais elementares, como aprender a 
ler, dirigir a própria vida, e ninguém  sabe nada. Fica parecendo, para as novas 
gerações,que o mundo sempre foi assim, como é hoje, e que não houve uma história 
de lutas e conquistas por trás de tudo . Não se sabe nada, muito menos os nomes das 
que lideraram estes movimentos e enfrentaram preconceitos e as resistências que 
vinham de todo lado. E Nísia é página desta história. Álias, uma importante página.                   
(VASCONCELOS, 2006 :16)       
 
4.Conclusões finais: 
 
          No Brasil, as mulheres sempre trabalharam de uma maneira ou de outra. A 
novidade é que recentemente, desde a década de 1960, elas passaram a ter mais 
acesso à educação e se profissionalizaram, conquistaram salários iguais aos dos 
homens - pelo menos nas áreas urbanas – e alcançaram os cargos de chefia, tais 
como: gerência e diretoria de grandes empresas, mas ainda hoje causa estranheza a 
muitas pessoas o fato de mulheres escreverem e publicarem suas obras. 



 
         Na Literatura Brasileira as mulheres continuam tendo pouco espaço. Ao 

verificarmos no Caderno Ilustrada, do Jornal Folha de S. Paulo, edição de 27 de Agosto 
de 2005, a lista com nomes dos livros “Mais Vendidos” da semana percebemos que 
poucos nomes femininos figuram nessa lista. Uma delas é Lya Luft, premiada escritora, 
autora do sucesso de vendas, Perdas & Ganhos, classificado como não-ficção. 
 
      Lygia Fagundes Telles, outra autora premiada, consagrada pela “crítica” e membro 
da Academia Brasileira de Letras desabafou em uma entrevista para a Revista Marie 
Claire:   
 
      Ainda hoje, o quadro dos membros da Academia Brasileira de Letras [do qual Lygia 
faz parte desde 1987] tem apenas 4 mulheres e 36 homens. 
Não podemos esquecer que até pouco tempo as mulheres que sabiam escrever só 
registravam aqueles devaneios em seus diários e, ainda assim, às escondidas...A tal 
revolução é do século 20. Minha mãe era uma pianista de muito talento. E daí? Vieram 
os filhos, quatro. Ela não conseguiu assumir sua vocação. (Revista Marie Claire, 2005: 
30).          

 
      As quatro escritoras que fazem parte da ABL são: Ana Maria Machado (cadeira 1), 
Lygia Fagundes Telles (16),  Nélida Piñon (30) e Zélia Gattai (23). 
 
      Ao avaliarmos a situação das escritoras, no Brasil, percebemos que mudaram as 
abordagens, mas o tema ainda é o mesmo, ou seja, apesar de todas as mudanças 
ocorridas na sociedade o ofício de escrever ainda parece ser reservado ao sexo 
masculino.  
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