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Introdução 

 A trajetória do feminismo no Brasil atraiu olhares desde muito cedo. A desenvoltura levada a cabo pela ousadia de 

mulheres na luta por direito e igualdade, já no século XIX, aglomerou perspectivas distintas e delicadas acerca do 

assunto. A condição feminina, o direito ao reconhecimento intelectual, e a busca pela cidadania, são temas comuns as 

problematizações tangíveis as primeiras publicações que se atreveram ao feminismo. Destarte, o objeto analisado por 

este estudo se situa no reconhecimento da produção literária/intelectual das mineiras pelo jornalista Djalma Andrade, 

que publica na Revista Feminina [1] volume 126 um artigo intitulado “Poetizas mineiras da moderna geração”, em 

1926. Assim, pretendeu-se pontuar a exponencialidade da escrita feminina das mineiras, e também evidenciar as 

dificuldades enfrentadas por elas, em um período crítico no que se refere a direitos e reconhecimento feminino. Em 

segundo momento, analisar as vozes que são ditas no referido artigo, e visualizar o peso de uma “voz” masculina que 

legitima a qualidade da escrita feminina, reconhecendo o mérito e a capacidade das “belleletristas” que se equiparam aos 

grandes literatos da época.  

 

 

Material e métodos 

No que tange ao uso de fontes e aparatos metodológicos trabalhou-se com volumes da Revista Feminina, em 

especificidade o volume 126, que foi publicada no ano de 1926. Uma vez que a fonte principal pertença aos domínios 

da Imprensa, utilizamos as noções e problematizações teórico-metodológicas próprias ao seu trabalho, pois A Imprensa 

é linguagem constitutiva do social, detém uma historicidade e peculiaridades próprias, e requer ser trabalhada e 

compreendida como tal, desvendando, a cada momento, as relações imprensa/sociedade, e os movimentos de 

constituição e instituição do social a que se propõe.[2]  

O presente trabalho valida-se em perspectivas teóricas feministas, que buscam problematizar as relações de gênero e 

suas edificações na história e na cultura. Nesta perspectiva utilizamos a autora Constância Lima Duarte[3] em suas 

acepções acerca do feminismo brasileiro, bem como o trabalho da feminista Mariana Coelho [4]. Ao se pensar nas 

significações e análises de um discurso que se legitima por meio de um local de fala utilizamos as noções discursivas de 

Michel Foucault [5], que evidencia: “o novo não está no que é dito mas, no acontecimento de sua volta” . 

  

Resultados e Discussões 

A. Análise de Fontes  

A Revista Feminina, fonte deste estudo, foi um exponencial periódico destinado ao público feminino que circulou – 

inicialmente – em São Paulo atingindo grandes proporções em visibilidade, circulando também em outros estados do 

Brasil. Virgínia Mancilha [6],  em estudo acerca da revista, afirma que sua produção se inicia nos anos 1910 em São 

Paulo, sob a direção de Virgilina de Souza Salles; intitulou-se em primeiro momento por A Luta Moderna, e objetivou 

amparar as mulheres na trajetória de sua emancipação no espaço público. O periódico se inclinava as mulheres de classe 

média e classe média alta, e concebia seu público-alvo não somente como leitoras mas, também, como consumidoras, 

incentivando, assim, o seu ingresso ao mercado. A revista também atuou no reconhecimento e na abertura de um espaço 

para publicações literárias de escritoras de todo o país. Poemas, textos, narrativas e para além, a divulgação dos 

trabalhos publicados, dos nomes de escritoras, poetizas e literatas foram clamados pelo conselho editorial da revista. 

A Revista Feminina se mostrou grande aliada aos interesses feministas do período, apesar de sua proposta de um 

“feminismo não revolucionário”, suas editoras procuraram destacar as pequenas conquistas, méritos e práticas femininas 

que de algum modo vinham a tratar e colaborar com os anseios por direitos e cidadania das mulheres. A mobilização por 

vozes e lugares que lhes confiram ouvidos se fez necessária. O anseio pela alfabetização das mulheres já revela a 

insubmissão feminina aos pilares do patriarcado que se estendeu sobre os mais diversos níveis sócios culturais. O desejo 

pelo saber indica, portanto, a movimentação feminina que reivindica seu poder criativo e intelectual. Em Minas Gerais 
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grandes escritoras, advogadas, intelectuais, médicas confrontaram os moldes da inferiorização das mulheres. 

O artigo “Poetizas Mineiras da Moderna Geração” de autoria do jornalista Djalma de Andrade confere destaque para 

a produção literária em Minas Gerais, evidenciando o panorama da escrita feminina no Estado. E permite perceber as 

transformações trazidas pelo advento da modernidade. A modernização que propicia a abertura do mercado também 

propõe mudanças de mentalidade, e rupturas. Assim, mulheres já não mais se envergonham de suas capacidades 

intelectuais, e ousam seguir os caminhos da literatura. 

B. Discussão Teórica 

 A conquista feminina se expõe aos mais diversos e distantes olhos, e se expande conferindo, a homens e mulheres, 

distintos panoramas e percepções. Para além do que é evidenciado por Djalma Andrade, é importante que se 

problematize as inúmeras vozes que também falam através de suas palavras.As reivindicações por espaço, visibilidade e 

voz estão aglutinadas na assinatura do jornalista. Michel Foucault discute os dispositivos de controle, veiculação e 

produção que compõe a ordem dos discursos. Ressaltam-se as noções de rarefação dos sujeitos que falam pois, segundo 

o autor “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas exigências ou se não for, de início, 

qualificado para fazê-lo”. Ainda em conformidade com Foucault não são todas as regiões do discurso que estão 

igualmente abertas e impenetráveis, algumas estão proibidas, enquanto outras aparecem quase amplas em abertura, sem 

restrição prévia e à disposição de cada sujeito que fala. Contudo, no “sujeito que fala” repousa a qualificação que o 

inclina a definir o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso, a eficácia suposta das palavras, seu efeito 

sobre aos quais se dirigem, os limites de seu valor ou coerção.Assim, a palavra dita por uma instância masculina 

intelectual legitima a qualidade e capacidade do que é escrito pelas mineiras. A visibilidade repousa na fala de um 

homem que a modela, exalta e reúne elementos que procuram reconhecer e trazer ao conhecimento literatura 

desenvolvida pelas mãos femininas. 

 

Considerações finais 

Pode-se imprimir das problematizações que se seguiram acerca deste pequeno artigo publicado em 1926, as 

impressões de um jornalista que se dedicou em poucas linhas a reconhecer e legitimar os clamores pela abertura do 

espaço intelectual para as mulheres mineiras.Não bastou-lhes a ousadia em adentrar nas universidades e firmar-se 

enquanto promissoras estudantes, preferindo a pena aos bordados. É neste sentido, portanto, que se levantou este 

trabalho. No intuito de dar visibilidade a contribuição das mulheres e homens, que ainda, que não levantassem a 

“bandeira” do feminismo, reivindicou e acreditou, por meio de seus escritos e práticas, na cidadania, no conhecimento e 

na igualdade de homens e mulheres. 
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