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RESUMO

O presente estudo tem como objeto de pesquisa as práticas de patrimonialismo na política
brasileira, tendo como foco de análise a figura simbólica e política da chamada ‘primeiradama’. Partimos do entendimento de que, o patrimonialismo enquanto prática fundadora da
função política da primeira-dama se sustenta no esquema conceitual da tradição entendida
como uma forma de dominação. O primeiro-damismo se apresenta para a história do Brasil
ainda no Império, tendo Dona Leopoldina o primeiro forte indício dessa específica função
política feminina. Desse modo, o estudo procurou compreender o fenômeno a partir da
representação de três figuras marcantes da história das mulheres em Minas Gerais, Brasil,
destacando e refletindo as características que constituem essa função política e o seu papel no
jogo e na manutenção do poder local. Para o alcance de tais propósitos, buscou-se por meio de
pesquisa bibliográfica e documental refletir a história das mulheres, em especial de Maria da
Cruz, Joaquina do Pompéu e Tiburtina, (que são para a historiografia damas do sertão do
norte e noroeste de Minas), problematizando os aspectos de gênero e de poder patrimonial em
torno de suas atuações políticas e apresentando-as como expoentes da função simbólica da
primeira-dama na intendência/administração pública. O presente trabalho buscou destacar a
presença feminina em processos decisórios da formação da sociedade brasileira e do sertão de
Minas, onde mulheres marcantes intervieram nos rumos da história e do desenvolvimento
local. Assim sendo, compreende-se que a primeira-dama carrega em si, não somente uma
ascensão política feminina, e sim, o nítido aparelhamento da administração pública a favor do
interesse aristocrático de sua esfera familiar. Ela é uma das principais peças da estrutura
patrimonialista da administração pública que veio a se formar na dinâmica do Estado
brasileiro
Palavras-chave: Gênero; Política; Primeiro-damismo; Patrimonialismo.

ABSTRACT

This study has as object of research the patrimonialistic practices in Brazilian politics,
focusing on the symbolic figure and policy of the 'First Lady'. We start from the
understanding that the patrimonialism, as a practice founder of the first lady's policy function,
is supported by the conceptual scheme of tradition understood as a form of domination. The
work of the first lady appears to the history of Brazil in the imperial period, with Dona
Leopoldina having the first strong evidence of this particular women's political role. Thus, the
study aimed to understand the phenomenon from the representation of three remarkable
figures in the history of women in Minas Gerais, Brazil, highlighting and reflecting the
characteristics that constitute this political function and its role in the local government. In
order to reach these aims, we sought, through bibliographical and documentary research,
reflect about the history of women, especially Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e
Tiburtina (who are, for the historiography, remarkable women from northern and
northwestern Minas Gerais state), problematizing aspects of gender and patrimonial power
around their political actions and presenting themselves as exponents of the symbolic function
of the first lady in the public stewardship/administration. The study sought to emphasize the
female presence in decision-making processes in the formation of the Brazilian society and
the backlands of Minas Gerais, where remarkable women have intervened in the course of
history and local development. Therefore, it is understood that the first lady carries not only a
women's political rise, but also a clear “bid rigging” of the public administration in favor of
aristocratic interests of her family. She is one of the key parts of the patrimonial structure of
public administration that came to take shape in the dynamics of the Brazilian state.
Keywords: Gender; Policy; The work of the first lady; Patrimonialism.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo discute o papel da primeira-dama no exercício do poder
executivo, problematizando sua função simbólica na estrutura do Estado e na manutenção do
poder local. Através da figura da primeira-dama, o que se pretende discutir é a persistência da
prática patrimonialista na administração pública e sua relação com a emergência do primeirodamismo no Brasil, em especial, em Montes Claros e Norte de Minas Gerais.
O patrimonialismo, enquanto prática fundadora da função política da primeiradama, se sustenta no esquema conceitual da tradição entendida como uma forma de dominação.
Desse modo, compreende-se que as condutas patrimonialistas estão calcadas na tradição e na
dominação que se estabelece em torno dela. A dominação deve ser entendida como a
probabilidade de imposição da própria vontade numa dada relação social, em que a vontade de
obedecer e o interesse na obediência é o que legitima o processo (WEBER, 2000). São essas
apreensões que constrói, a princípio, a dinâmica patrimonial, e as atribuições do primeirodamismo, nessa estrutura de poder, que converge o interesse privado familiar e o interesse
público, numa perspectiva de valorização do patrimônio da família patriarcal que se instaura no
poder político.
A pesquisa parte do princípio de que a origem do primeiro-damismo no Brasil tem
em Dona Leopoldina (Mulher de D. Pedro I) o primeiro forte-indício da figura política da
primeira-dama. E, diante do longo salto da história que não dá destaque à figura da primeiradama, é somente na era Vargas que o primeiro-damismo ressurge imbricado numa lógica em
que o Estado assume uma postura assistencialista no trato da questão social, o que marcará uma
nova dimensão para função política da primeira-dama (TORRES, 2002).
Analisar a figura política da primeira-dama requer um entendimento acerca da
categoria gênero, pois há determinantes de gênero na construção dessa figura política.
Compreender o arranjo social que se tem e de que forma foi desenhado é imprescindível para a
plenitude de um estudo das relações de gênero que perpassam as estruturas de poder. A relação
política/gênero é base de sustentação deste estudo, pois não há gênero sem política e nem
mesmo política sem gênero, a construção de um é interdependente do outro na medida em que,
“a política é um dos domínios nos quais o gênero pode ser utilizado para a análise histórica”
(SCOTT,1995, p.23).
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O trabalho em questão busca analisar e compreender os aspectos políticos e de
gênero em torno da mulher primeira-dama e as relações complexas que se estabelecem nessa
interação. Dessa maneira, se faz pertinente, ao passo que problematiza a construção social dos
sujeitos, em especial, as mulheres, e os desafios postos para a condição feminina na política e
na função específica do primeiro-damismo.
A relevância da presente pesquisa se dá ainda por se configurar como um trabalho
que busca romper o curso naturalizado da história oficial, pois objetiva compreender a história
e a participação feminina na condução do Poder Executivo, rompendo com o padrão oficial que
narra a história somente a partir do sujeito masculino. Destaca-se, desse modo, a participação
feminina em processos decisórios da formação da sociedade brasileira e do sertão mineiro, em
que mulheres de presença marcante intervieram nos rumos da história e do desenvolvimento
local.
O Norte e Noroeste de Minas se apresentam como tempo e espaço dessa pesquisa
desde o Brasil Colônia até o Império, de acordo com as datas históricas de atuação das damas
escolhidas por este trabalho. A lógica patrimonial e o exercício do poder político local são o
pano de fundo da análise do papel da primeira-dama. As peculiaridades do sertão de Minas
Gerais, do povo que o constitui e da elite política que se consolidou são indispensáveis na
reflexão que se propõe, de compreender o controle íntimo do Estado, a partir do pressuposto de
que a primeira-dama se insere na estrutura da administração pública em detrimento da dinâmica
patrimonial. De tal modo, faz-se necessário retratar as relações patrimoniais e as características
da dominação patrimonial na cidade de Montes Claros e na região ao longo do seu processo
histórico de formação.
Em um primeiro momento, o caminho metodológico que se propõe para alcançar
os objetivos dessa pesquisa, se dá por meio do uso da pesquisa bibliográfica em que se realiza
e constrói as bases teóricas acerca da temática. Por meio do viés buscou-se problematizar
importantes conceitos e categorias que possibilitam a análise do objeto de estudo proposto. A
pesquisa bibliográfica é a base da vida acadêmica, ela configura-se como a artéria por onde
corre todo o caudal do conhecimento. “Desta forma, a pesquisa bibliográfica não é mera
repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema
sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras” (LAKATOS;
MARKONI, 2005, p. 185).
No segundo momento deste trabalho, lança-se mão da pesquisa documental em que
as fontes e registros históricos são imprescindíveis para a construção da representação social
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das damas em destaque nesse estudo. Foi realizado consultas locais no Acervo Histórico do
Norte de Minas e no Acervo Histórico Online de Minas Gerais, com intuito de coletar dados,
informações e figuras para análise e enriquecimento da história das damas no sertão. A consulta
sistêmica e frequente das fontes documentais e históricas subsidiou a análise da história das
damas de destaque no sertão de Minas e corroborou para a construção teórica que este trabalho
se propôs.
Assim sendo, buscou-se construir uma sistematização teórica, com viés crítico e
analítico, acerca da formação do Estado patrimonial e suas raízes históricas, da categoria gênero
e suas imbricações para a constituição da primeira-dama na política, problematizando
elementos que constrói a dinâmica do poder e a sua manutenção, analisando a representação de
damas marcantes na história de Minas Gerais e problematizando suas contribuições para a
consolidação do primeiro-damismo no quadro administrativo da gestão pública.
O estudo se divide em três capítulos em que se busca construir as bases conceituais
da análise, problematizar a condição feminina na política e na sociedade como um todo, e ainda
analisar as representações sociais das primeiras-damas no sertão de Minas Gerais. O capitulo I
encontra-se dividido em quatro partes que se subdividem, onde se buscou analisar a formação
do Estado patrimonial, a partir da dissolução das comunidades domésticas e do predomínio do
patriarcalismo. O capítulo parte dos apontamentos de Weber (2000) acerca da dissolução das
comunidades domésticas e do distanciamento entre a casa e ofício, na estrutura de família
patriarcal que se forma. Em seguida, problematiza-se acerca da família colonial brasileira, onde
se busca identificar a mulher na história do Brasil Colônia e no seio da família, enquanto
unidade de poder patrimonial. Trata ainda e com maior ênfase da formação do Estado
patrimonial no Brasil e na realidade histórica do Norte de Minas, situando a imagem da
primeira-dama nesse processo.
Por fim, o presente capítulo trata ainda da dominação masculina e de suas
consequências para o sujeito feminino, retratando os processos de dominação com a função
simbólica da primeira-dama. Tem-se que o conceito de dominação masculina, discutido por
Bourdieu (2002), revela o poder patriarcal e a visão androcêntrica da sociedade brasileira, e
dessa maneira traz expressivas determinações para a estrutura do poder político e para as
relações entre os gêneros.
O segundo capítulo trata da categoria gênero, problematizando a construção social
do ser homem e ser mulher e a relação de subordinação que se estabeleceu na diferenciação de
papéis femininos e masculinos, em especial na instituição do casamento. A ideia central desse
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tópico é refletir sobre diferenças de gênero enquanto construções sociais para situar o
entendimento acerca da condição feminina na família e na política, especificamente nas
atribuições no papel de primeira-dama.
Tem por finalidade refletir ainda, acerca da ascensão feminina à esfera pública,
analisando o processo de empoderamento político e os desafios postos à mulher diante da
permanência do poder patriarcal. O presente capítulo problematizou e refletiu a história da
mulher no Brasil e em Minas Gerais especificamente, caminhando na contramão da história
oficial que até então contou e narrou a trajetória do homem e os seus feitos. Buscou-se romper
com o silêncio acerca da mulher na história, evidenciando a participação feminina, destacando
a ousadia política de muitas mulheres e os seus saberes. O que se pretendeu foianalisar as
construções sociais dos papéis femininos em torno da família e da política, evidenciando a
influência desses papéis na construção e consolidação do primeiro-damismo, tendo em vista,
ser essa uma função exclusivamente feminina.
Objetivou-se tratar sobre a inserção da mulher na política e suas funções
historicamente construídas. O que se buscou foi destacar os desafios da atuação política da
mulher, os limites culturais e sociopolíticos postos no exercício da função política feminina.
Em suma, o capítulo problematizou e refletiu as implicações de gênero para a mulher na família
e na política, enquanto primeira-dama, e refletiu sobre surgimento do primeiro-damismo na
política brasileira, evidenciando dois momentos dessa função política. O primeiro ligado à
figura da D. Leopoldina e o segundo momento tendo como referência a atuação de D. Darcy
Vargas.
Ao compreender a lógica do poder patrimonial e em seguida a construção da
categoria gênero e aspectos da história da participação política da mulher no Brasil, o capítulo
III aborda a representação social de damas de destaque político no sertão mineiro e como suas
atuações políticas foram importantes para a instituição do primeiro-damismo na estrutura da
administração pública.
Com o intuito de compreender a realidade política e a participação feminina no
Norte e Noroeste de Minas, o presente capítulo trouxe a consolidação do primeiro-damismo na
região, elencando algumas damas do sertão que tiveram prestígio político e social na história
da política local. Mulheres estas que transgrediram os padrões de gênero e se impuseram como
referência política. Buscou-se analisar a construção histórica do primeiro-damismo em Montes
Claros/MG e região e suas imbricações na autonomia política feminina e no processo de
dominação patrimonial. Dona Tiburtina, Maria da Cruz e Joaquina do Pompéu, em seus
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respectivos tempos históricos são para este estudo expoentes do primeiro-damismo, por
trazerem em suas representações construídas pela historiografia, uma trajetória de prestígio
político e domínio patrimonial.
A escolha dessas damas se deu pela ênfase dada pela historiografia em torno de
suas atuações políticas. As três damas construíram trajetórias políticas semelhantes marcadas
pelo uso da “violência” como ferramenta política. Maria da Cruz na década de 1730 como figura
líder da Sedição de 1736 e Tiburtina Alves figura líder da Tocaia dos Bugres em 1930, ambas
no Norte de Minas. Já Joaquina do Pompéu, no Noroeste do estado, construiu uma trajetória de
chefe da família que estava à frente dos negócios e desse modo consolidou poder privado e
político, e exerceu domínio e prestígio na região do médio São Francisco.
A história dessas mulheres mitificadas pela historiografia e ainda hoje contadas e
reproduzidas no cotidiano popular do sertão de Minas Gerais demonstra a força simbólica e
política de suas atuações e, desse modo, entendemos que suas representações, para além de
serem exemplos de participação política feminina, oferecem elementos indispensáveis para a
compreensão do primeiro-damismo e da cultura patrimonialista da política brasileira. Assim
sendo, o ponto central entre Joaquina do Pompéu, Maria da Cruz e Tiburtina Alves é o
patrimônio privado como mecanismo de legitimação da atuação política, e ao mesmo
mecanismo de finalidade e justificativa de suas participações na esfera pública.
O que se buscou foi refletir sobre a representação política dessas mulheres e o
prestígio que adquiriram diante da dinâmica patrimonial que impera na política brasileira e em
que medida suas atuações explicam ou apontam para a instituição do papel da primeira-dama
no jogo político.
Considera-se, conforme Weber (2000), que a formação do Estado se deu por meio
do uso legal da violência tipificado nas formas de dominação, seja ela racional, carismática ou
tradicional em que o arbítrio livre do senhor foi determinante nas relações. A dominação
patrimonial legitimada principalmente na tradição transferiu as relações domésticas para a
administração do reino, assim sendo, o que deveria ter caráter público assumiu um atributo
privado, evidenciando o poder unipessoal do senhor patrimonial. Tais apontamentos sustentam
a constituição da função política da primeira-dama que está atrelada à função do governante
numa perspectiva de valorização do patrimônio da família.
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CAPÍTULO I – O ESTADO PATRIMONIAL BRASILEIRO: SITUANDO AS BASES
DO PODER.

A formação do Estado brasileiro, desde suas origens mais remotas sob as raízes do
Império Português, tem sido analisada por uma parcela da teoria política nacional como
resultado de um processo histórico no qual se percebe uma forte interpretação em considerar
nossa gestação como fruto de uma ordem patrimonial de caráter medieval. A temática do
“patrimonialismo”, que a grosso modo, caracteriza-se pelo trato da coisa pública como algo
privado tem sido campo de estudo e investigação daqueles que se interessam pelas estruturas
de poder e à gênese das instituições políticas brasileiras.
Dessa maneira o presente capítulo irá tratar das abordagens do patrimonialismo,
desde a sua concepção em Max Weber até às abordagens conceituais de autores brasileiros
como Raymundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Roberto DaMatta e outros, que
consolidaram teoricamente as estruturas do patrimonialismo em terras brasileiras. Conhecer o
arcabouço teórico que sustenta o patrimonialismo é imprescindível para analisar e compreender
as relações de dominação que se estabelecem no jogo político em torno da figura da primeiradama1. Buscar-se-á refletir a realidade norte-mineira e a consolidação do patrimonialismo na
região, tendo em vista um processo histórico de análise da relação família-política e Estado,
cujas práticas fundantes de dominação são orientadas pelo coronelismo, mandonismo e
violência. Buscar-se-á compreender também a categoria gênero, historicamente, e as
imbricações do gênero na construção da figura simbólica e da função política da primeira-dama
no Estado patrimonial2. Assim sendo, a discussão acerca da diluição da fronteira entre público
e privado no Estado brasileiro faz-se necessária para situar a primeira-dama e o seu papel na
manutenção do poder local.

1

É de domínio público que o termo primeira-dama surge no século XIX, no governo do presidente americano
Rutherford B. Hayes (1877-1881), para se referir à sua mulher Lucy Webb Hayes, considerada a primeira-dama
americana mais carismática do referido século. Conforme os historiadores, é possível que a expressão tenha se
originado a partir da prima-donna das companhias de ópera italianas, que se configura como a mais importante
figura feminina na hierarquia dos espetáculos.
2
“Torna-se possível ao príncipe e ao seu estado-maior organizar o Estado como se fosse uma obra-de-arte, criação
calculada e consciente. As colunas tradicionais, posto que não anuladas ou destruídas, graças aos ingressos
monetários, ao Exército livremente recrutado e aos letrados funcionários da Coroa, permitem a construção de
formas mais flexíveis de ação política, sem rígidos impedimentos ou fronteiras estáveis. É o Estado moderno,
precedendo ao capitalismo industrial, que se projeta sobre o Ocidente” (FAORO, 2000, p.20).
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1.1-

A dissolução da comunidade doméstica: o declínio do patriarcalismo

O entendimento acerca da comunidade doméstica, problematizado por Weber
(2000), se faz necessário para a compreensão do modelo de família e dos elementos que
constituem o poder paterno e a dominação patrimonial. As associações de indivíduos em clã,
aldeias e comunidades são identificadas na historiografia com precisão obscura, entretanto,
pode-se destacar a distribuição do solo como responsável pela divisão da comunidade
doméstica. As relações familiares que hoje vivenciamos e destacamos como primordiais
refletem um núcleo familiar que por si só não sustenta a dominação patrimonial que requer uma
comunidade de associados estável com maior número de súditos. Assim sendo, a comunidade
doméstica se configura como fundamento de piedade e autoridade entre o senhor e seus súditos,
formados por esposa, filhos, escravos, empregados etc (WEBER, 2000).
De acordo com Weber, (2000) entende-se que o controle das pretensões sexuais das
mulheres foi o fator determinante para o desenvolvimento das referidas comunidades e do poder
doméstico centrado na figura do homem, o patriarca. Assim sendo, o matrimônio inaugura o
poder doméstico do homem sobre a mulher e sobre seus direitos sexuais, na medida em que,
nas relações entre comunidades, o homem adquire uma mulher para sua associação doméstica,
ou quando não se tinha meios econômicos para isso era inserido na comunidade da mulher.
Entretanto, o direito sexual continuava nas mãos do mesmo.
O estabelecimento de regulações das relações sexuais e, em consequência das
demais relações, foi determinante para o desenvolvimento da estrutura econômica e pessoal das
comunidades domésticas; e, com a sua dissolução, passou a ser reproduzido também nas
relações familiares que vieram a se formar no desenvolvimento cultural da sociedade alemã
tradicional. O que se faz imprescindível refletir nesse processo é a autoridade doméstica
centrada no pai, ou seja, no poder paterno, em que a figura masculina exerce dominação sobre
a mulher, seus filhos e súditos.
Com o processo de desenvolvimento histórico, Weber (2000) pontua que as
comunidades domésticas foram se dividindo originando outras configurações mais
individualizadas até chegar ao modelo de família, com pais e filhos. Dessa maneira, a
comunidade doméstica deixa de ser vista como o lugar da segurança, da coletividade, da
produção comum, passa a ser o lugar do consumo, pois, a casa e a profissão enquanto associação
de poder foram distanciadas. O que se destaca é que o desenvolvimento das sociedades
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propiciou múltiplas possibilidades de interação na vida social, o que levou à dificuldade dos
indivíduos aceitarem as formas fixas e indiferenciadas da vida na comunidade, buscando,
portanto, gozar das suas capacidades individuais e da maneira que objetivassem.
Com a dissolução das grandes comunidades domésticas, o poder patriarcal também
fora diminuído em seu alcance, na medida em que os indivíduos submissos ao senhor patriarcal,
agora se encontra em menor número, é o que configura a família patriarcal em que a mulher e
os filhos estabelecem contratos de obediência e subjugação ao patriarca, assim como era nas
grandes comunidades domésticas em que os contratos estabeleciam as normas da vida
econômica dos associados.
A dissolução da comunidade doméstica revela o distanciamento também espacial
da casa, enquanto espaço privado, e do ofício, entendido como a prática econômica, dessa
maneira é a associação institucionalizada de âmbitos espaços que garante o poder político e a
segurança dos indivíduos. Associando tais apontamentos, apresentados por Weber com à
função simbólica do primeiro-damismo, tem-se que a atuação da primeira-dama irá refletir essa
lógica de manutenção do poder institucionalizado entre a casa e a profissão, na medida em que
o poder patriarcal do núcleo familiar pode determinar o papel da mulher em ambos espaços.
O poder patriarcal na comunidade doméstica tinha sua plena força por meio da
concentração da autoridade sobre o lar e em razão econômica, o distanciamento entre a casa e
o ofício, entre o lar e a atividade econômica, põe em xeque o patriarcalismo. É diante de tal
evidência que a necessidade pelo domínio do poder econômico se faz presente. “[...] a
autoridade doméstica é particularmente inquebrantável onde a posse de gado ou, em geral, a
propriedade como tal constitui o fundamento principal da existência [...]” (WEBER, 2000,
p.260).
O curso histórico do desenvolvimento econômico leva à desconstrução da
comunidade doméstica o que estabelece a separação do patrimônio pessoal do patrimônio do
negócio. Dessa maneira a empresa capitalista surge da comunidade doméstica e evidencia
resquícios da mesma, na medida em que as atividades oficiais e os assuntos privados em
determinados momentos se aglutinavam numa lógica de dominação patrimonial.
É nesse processo histórico que se desenvolve o chamado oikos, caminhando na
contramão da formação da empresa capitalista. O oikos pode ser entendido como o
estabelecimento de uma comunidade doméstica extensa que visa prover as necessidades do
senhor patrimonial e não a valorização de capital (Weber, 2000). O que se busca é o
aproveitamento do patrimônio. Destaca-se que nessa lógica desenvolve-se uma grande empresa
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que o patrimônio e a sua valorização é a finalidade primária, muitas empresas capitalistas
vieram a se firmar posteriormente dessa maneira, por meio da dominação patrimonial.
O oikos, enquanto o lugar de provisão das necessidades, numa perspectiva de
gênero, se configura como campo político em duplo sentido, o de relação de força e o lugar da
ação humana. Esse espaço, enquanto eminentemente doméstico se instaura como o lugar de
obtenção da emancipação feminina, na busca pela transformação dos costumes conjugais.
Varikas (1996) analisa ainda que o oikos é dessa maneira, o local da afirmação e da negação do
político ao mesmo tempo, na medida em que se configura como o campo em que as paixões
são domesticadas. A feminilidade e seus atributos de sensibilidade, devoção materna e outros,
são frutos dessa domesticidade que funciona como regulação dos homens e mulheres a serviço
da comunidade. Entretanto, ela se constitui como “inimigo interior”3, ao passo que tende a
transformar o universal em particular, o interesse público em individual. Esse processo
contraditório é que instaura e reflete a afirmação que têm norteado o feminismo contemporâneo,
“o pessoal é político”.
O aproveitamento de um determinado patrimônio existente como fonte de renda é
o que caracteriza em última instância o oikos,conforme aponta Weber (2000). Dessa maneira,
o desenvolvimento para o referido fenômeno reflete uma articulação contrária em que os
aspectos da autoridade doméstica são valorizados de maneira interna. Entende-se que as
relações que se estabeleceram em torno do ambiente doméstico elucubram uma racionalização
das práticas mercantis em que o senhor territorial firmou o seu exercício de poder e dominação
na confluência entre trocas com o exterior e a valorização do ambiente que o rodeia.
O que se faz indispensável problematizar é o papel do patriarcalismo, que se efetiva
pela dominação tradicional, na construção dos sujeitos na comunidade doméstica e no modelo
de família que se instaura a partir dela. O poder patriarcal, apesar de estar legitimado na
tradição, se dá por meio do jogo de interesses entre os indivíduos associados no processo de
dominação. Assim sendo, o exercício do poder patriarcal do homem sobre à mulher e sua
família como um todo, reflete uma lógica de associação entre os interesses do dominador e dos
indivíduos dominados, o que evidencia que o poder não é livremente apropriado pelo senhor,
existe o conflito e o acordo na relação de dominação estabelecida.
Esses apontamentos apresentados até então refletem como a cultura patrimonialista
se fez presente no processo de desenvolvimento histórico das sociedades. E a partir de agora

3

Termo apresentado por Hegel citado pela referida autora.
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buscaremos problematizar os aspectos da família patriarcal e suas implicações para o poder
patrimonial.
O termo família em sua origem do Latim famulus já designa a relação de dominação
que a sustenta, famulus significa “escravo doméstico”. Autores como Engels (2010) e Xavier
(1998) apresentam que a família enquanto organismo social se consolidou na Roma antiga e
era centrada na figura do homem, tendo a mulher e os filhos como seus subordinados. O poder
do pai sobre os filhos era inquestionável e intocável pelo Estado até à morte do patriarca.
As famílias brasileiras4 também se formaram em bases patriarcais desde a
colonização, ainda que o patriarcado rural tenha sido dissociado, as práticas permaneceram e
se reconfiguraram no clientelismo, coronelismo e mandonismo que imperaram na história do
Brasil. “A posição da mulher, na família e na sociedade em geral, desde a colonização até hoje,
demonstra que a família patriarcal foi uma das matrizes de nossa organização social”
(NARVAZ; KOLLER, 2006, p.51).
Os registros históricos e legais evidenciam claramente o processo de dominação
masculina, a título de ilustração, o Código Civil brasileiro de 1916 expressava que a mulher
casada só poderia trabalhar se o marido autorizasse. Esses apontamentos demonstram os papéis
de cada membro na família, e o lugar de cada um na hierarquia do poder familiar. O poder
familiar se instaura conforme aponta Pateman (1993), na sujeição feminina que o contrato
sexual estabelece, e o contrato sexual está inteiramente ligado ao pacto original que a ordem
civil moderna elegeu. O que se destaca, é que não se pode negar a constituição do contrato
sexual pois ele é parte fundante da sociedade civil patriarcal. “Ignorar o contrato matrimonial é
ignorar metade do contrato original” (PATEMAN, 1993, p.18).
Para refletir acerca da realidade histórica do Brasil,lança-se os apontamentos de
Freyre acerca do espaço doméstico enquanto comunidade e família colonial que também irá
evidenciar a lógica patriarcal e patrimonial nas relações entre os indivíduos no Brasil Colônia
1.1.2 - Casa Grande e Senzala: situando a mulher na família patriarcal brasileira

A formação da sociedade brasileira sob as bases do patriarcalismo agrário é campo
de análise de Gilberto Freyre (2006) que destaca e evidencia apontamentos necessários para a

“A família, nem tampouco o indivíduo, nem tampouco o Estado nem nenhuma companhia de comércio, é desde
o século XVI o grande fator colonizador no Brasil, a unidade produtiva, o capital que desbrava o solo, instala as
fazendas, compra escravos, bois, ferramentas, a força social que se desdobra em política, constituindo-se na
aristocracia colonial mais poderosa da América” (FREYRE, 1986, p. 56).
4
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compreensão da família patriarcal e da mulher na realidade histórica do país. A comunidade
doméstica que se estabeleceu no Brasil Colônia foi identificada pela formação da casa-grande
e da senzala. A casa-grande é entendida como o símbolo do poder patriarcal do senhor de
engenho e a senzala a extensão da casa, onde se encontra, os escravos, súditos do senhor,
formando assim uma extensa comunidade que sustenta a dominação patriarcal e regula os
papéis de cada membro.
É importante destacar que a sociedade colonial brasileira se estabeleceu por meio
de iniciativas particulares e não da atuação de um Estado colonizador. Foi por meio da iniciativa
particular que se formaram as primeiras experiências de família, de cultivo da terra e de
instrumentos agrícolas, o que caracteriza que a formação social brasileira se deu a princípio,
sem um sistema regular de administração. Tais características propiciaram a expansão territorial
das atividades agrícolas, aumentando o domínio do patriarcalismo.
A colonização do Brasil demonstra que a família se configurou como a unidade
produtiva e a principal força social da aristocracia colonial da América, pois, foi ela a
responsável por desbravar o solo, pela compra de escravos e pelo estabelecimento dos
latifúndios. Freyre (2006) pontua que isso se desdobrou no poder político que os núcleos
familiares estabeleceram frente ao poder dos reis e do próprio imperialismo. Tal dado histórico
reflete a força da dominação patriarcal nas relações do Brasil Colônia, desde o início de sua
formação. O senhor de engenho, enquanto chefe e detentor do poder de sua propriedade que
aqui inclui as terras e também os indivíduos subordinados (escravos, mulher e filhos), consolida
sua dominação na medida em que o patriarcalismo é o modelo econômico e social que rege a
colônia e as relações entre os sujeitos. O que se destaca é que o patriarca se caracteriza enquanto
dominador, provedor e agregador do núcleo familiar, de tal modo que, a unidade doméstica se
constitui como o espaço autorizado para a instituição da família.
O culto da família, sendo mais expressivo que o da própria Igreja Católica nas
relações da Colônia, aponta a lógica patriarcal que se estabelece em torno do arranjo familiar
na formação da sociedade brasileira. Tem-se que o modelo de família que se instituiu no país,
conforme aponta Freyre (2006), se determina como uma instituição familiar escravocrata, da
casa-grande, patriarcal, e formada ainda por uma extensão de membros dependentes e bastardos
em torno dos patriarcas e de suas condutas sexuais sustentadas pela poligamia masculina,
culturalmente aceita e legitimada. Tais qualificações da família colonial brasileira se
assemelham ao modelo de comunidade doméstica apresentado por Weber, na medida em que o
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patriarcalismo é o sistema que rege as relações e o espaço doméstico determina a provisão de
necessidades dos indivíduos conforme o interesse pessoal do grande senhor patriarca.
Dessa maneira, compreende-se que a família colonial através do trabalho escravo e
sustentada na base econômica agrícola, se consolidou como uma importante instituição política
que aglutinou funções econômicas e sociais. A história do Brasil, ainda enquanto Colônia,
evidencia que oligarquismo e nepotismo se fizeram presentes na nossa formação histórica
(FREYRE, 2006).
Desse modo, verifica-se que a prática patrimonialista se instaurou desde o início da
história do Brasil, ao passo que o domínio político das famílias esteve pautado no patriarcalismo
agrário, ou seja, na posse de terras. A função política da primeira-dama que mais tarde surge
na história do país reflete o domínio da família patriarcal na política brasileira e na condução
do espaço público, pois, a sua inserção na estrutura administrativa do Estado se dá por meio da
valorização do poder privado e das necessidades do senhor patriarcal.
Os elementos que compõem a família colonial brasileira destacam o poder
patriarcal do homem na condução da vida social e econômica da família, e nos
empreendimentos do latifúndio. Entretanto, apesar da dominação masculina e dos padrões de
gênero, a representação feminina na história da família brasileira traz importantes significações
para a consolidação das práticas patrimoniais e do Estado que veio a se formar sob tais bases.
Não se pode falar da mulher na história do Brasil, a partir de uma unicidade. As mulheres
indígena, negra e branca vivenciaram experiências diferentes, conforme suas posições na
estrutura patriarcal da sociedade colonial5. Assim sendo, a mulher presente nessa estrutura de
poder, é a branca, senhora da casa-grande em condição privilegiada às demais mulheres, do
ponto de vista econômico e político, entretanto, refém também da dominação masculina e dos
padrões de feminilidade numa dinâmica em que “[...] o princípio feminino, marginalizado,
circunscreveu-se ao domínio da casa, do privado, da reprodução. E o feminino era associado a
uma mediação entre o homem transcendente e a cultura imanente” (MURARO, 2002, p.67).
A mulher primeira-dama que se inaugura na sociedade moderna do Brasil irá se
efetivar nessa perspectiva, na medida em que o poder patrimonial e patriarcal das famílias foi
determinante na estrutura de formação do Estado brasileiro. As representações femininas em
Casa-Grande & Senzala traduzem a hegemonia do patriarcalismo como modelo social e

5

De tal modo, ao analisarmos o modelo de família patriarcal que se legitimou na condução da economia e da
política do país, estamos tratando da família nuclear firmada no domínio do patriarcado do senhor de engenho, ou
seja, do grande proprietário de terra.
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econômico do Brasil Colônia, tem-se que sob os domínios do patriarcado as mulheres da casagrande exerciam seus papéis no âmbito doméstico e restritas somente a ele.
É sabido que as mulheres indígenas e negras foram essenciais para a consolidação
do patriarcado agrário que imperou como modelo de colonização do país, na medida em que,
elas exerciam o trabalho laboral na agricultura com mais precisão do que os homens, os índios
principalmente. Dessa maneira, evidencia-se que apesar da subjugação feminina, as mulheres
foram determinantes para o desenvolvimento da sociedade e da própria economia colonial.
O patriarcado que imperou na Colônia foi responsável pela clausura das mulheres
brancas no espaço doméstico e pela liberdade sexual do homem, em especial do senhor de
engenho, sobre os corpos das mulheres indígenas e negras. A moral patriarcal que se
estabeleceu se encarregou de construir mecanismos de regulação das mulheres, e mecanismos
de conformação da opressão feminina pelo masculino, é perante esse sistema de opressão que
os estereótipos da feminilidade se materializam e são impostos para as mulheres.
Freyre (1936) destaca as imagens que se construíram historicamente da figura do
homem sendo vista como o sexo dominante, nobre e a mulher apresentada por características
de fragilidade e beleza. A imagem da primeira-dama que se identifica na história brasileira não
foge das convenções de gênero postas ao feminino, entretanto, o declínio do patriarcalismo com
o processo de desenvolvimento urbano do Brasil possibilitou transformações na vida social
feminina, mas sem excluir de fato o domínio do patriarcado e isso foi determinante para que as
mulheres construíssem um campo de atuação política, ainda que ligadas à figura masculina,
enquanto chefe. Os estereótipos de fragilidade, de maternidade valorizados no espaço
doméstico não são abandonados, mas as primeiras-damas carregam em suas funções atributos
que rompem as determinações sexistas e dessa maneira constrói novos horizontes para a atuação
feminina na política, nesta função simbólica específica, isto é, tendo como limite a fronteira da
liberdade civil que, conforme aponta Pateman (1993), é sedimentada no direito patriarcal.
As transformações sociais no processo de mudança de regime no Brasil
demonstram o surgimento de novos perfis de mulheres que divergem da imagem da mulher
submissa da casa-grande e dos sobrados. O imaginário popular começa a evidenciar mulheres
que fogem à regra do domínio patriarcal tradicional, impulsionadas pelo processo de
urbanização (Freyre, 2006).
O surgimento do primeiro-damismo demonstra a mudança de paradigma da
dominação patriarcal agrária, em que muitas primeiras-damas se tornarão marcantes,
justamente por incorporarem um outro perfil característico do feminino. É claro que tais
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mudanças ocorreram de forma acumulativa e não romperam com o domínio do patriarcado na
moral da sociedade e na conduta das mulheres.

O patriarcado é entendido, então, como um problema privado e familiar que
pode ser resolvido se as leis e políticas públicas tratarem as mulheres como
sendo exatamente iguais aos homens. Entretanto, o patriarcado moderno não é
relativo, primordialmente, à sujeição familiar da mulher. As mulheres têm
relações sexuais com os homens e são esposas antes de se tornarem mães de
família. A história do contrato sexual é sobre relações (hetero)sexuais e sobre
mulheres personificadas como seres sexuais. (...) mas a história do contrato
sexual elucida a instituição do casamento; não importa o quanto um casal evite
reproduzir as relações matrimoniais patriarcais, nenhum de nós consegue
escapar completamente das consequências sociais e legais do ingresso no
contrato do casamento (PATEMAN, 1993, p. 35,36,37).

Desse modo, ao destacarmos o poder patriarcal do homem no seio familiar, o que
buscamos é evidenciar as normas e condutas que determinam a estrutura de família e que são
indispensáveis para o poder patrimonial que veio a ser formar no Brasil. Para que a dominação
patrimonial se efetive é preciso que a família do senhor desempenhe os papéis propostos em
um acordo mútuo de favorecimentos. A figura da primeira-dama, por exemplo, reflete
claramente, o que se espera da mulher do senhor patriarcal e patrimonial, uma figura política
de uma mulher que com suas ações trabalha em nome da imagem pública e política do seu
esposo, o prefeito, desempenhando os papéis de cuidado, sensibilidade, caridade que
configuram a função materna de uma mulher no espaço privado e que é transferido para a
condução da sua prática pública (TORRES, 2002).
O núcleo familiar é também um espaço de membros detentores de poder. Onde há
poder, há dominação. Os papéis de gênero historicamente construídos legitimaram o lugar de
cada membro na família, e a prática patrimonialista encarregou de transferir tais padrões à
esfera pública. Entretanto, o processo histórico é complexo, e rupturas de padrões de gênero se
fazem presentes ao longo da história. A atuação política das primeiras-damas é marcada por
esse processo de persistência e resistência dos padrões de gênero dentro da dinâmica
patrimonial.
A complexidade da formação social brasileira evidencia o domínio do patrimônio
nas relações de poder desde os primórdios da história da nação, em que a instituição familiar
exerceu controle sobre os rumos da vida econômica e social dos indivíduos. O modelo
patrimonialista, na condução do espaço doméstico, também fora transferido para o âmbito do
25

Estado na realidade brasileira. Portanto, as bases do Estado patrimonial encontram-se
sedimentadas sob o mando da família e na transferência das práticas de condução da esfera
doméstica, o que revela a intimidade da família no controle da administração pública. A
primeira-dama, na estrutura política do Estado patrimonial, vem confirmar o aparelhamento do
Estado a favor dos interesses privados. São essas reflexões que se propõe a serem feitas a seguir.

1.2-

A formação do Estado patrimonial brasileiro: o poder institucional sob o mando
da família

A estrutura do poder patrimonial na realidade brasileira tem suas raízes no processo
histórico de sua formação, desde o período colonial. O que se destaca é que o modelo de
formação do patrimonialismo no Brasil se deu pela importação e implementação da dinâmica
que já era vigente na Coroa Portuguesa. A valorização do patrimônio e o domínio de posse do
príncipe sobre os bens e os indivíduos determinavam a organização estatal.

As colunas fundamentais, sobre as quais assentaria o Estado português, estavam
presentes, plenamente elaboradas, no direito romano. O príncipe, com a
qualidade de senhor do Estado, proprietário eminente ou virtual sobre todas as
pessoas e bens, define-se, como ideia dominante, na monarquia romana. O rei
supremo comandante militar, cuja autoridade se prolonga na administração e na
justiça, encontra reconhecimento no período clássico da história imperial. O
racionalismo formal dos direitos, com os monumentos das codificações, servirá,
de outro lado, para disciplinar a ação política, encaminhada ao constante rumo
da ordem social sob o comando e o magistério da coroa (FAORO, [1925]-2000,
p. 14).

Verifica-se que, tanto no Brasil quanto em Portugal, o Estado exerceu forte
influência na vida dos indivíduos. As relações estabelecidas em torno do patrimônio e
comandadas pela vontade do senhor traduzem o modelo institucional vigente na Colônia que
foi padronizado e reproduzido nas etapas posteriores ao longo da história do país.
Faoro (2000) identifica a formação do Estado por meio da transposição das relações
domésticas para o âmbito público. A não dissociação dos bens vistos como públicos dos bens
privados do governante, se configura como uma das premissas do patrimonialismo na
26

instituição do Estado brasileiro, na medida em que, “O patrimônio do soberano se converte,
gradativamente, no Estado, gerido por um estamento, cada vez mais burocrático” (FAORO,
2000, p.19).
O estamento é entendido como a divisão da sociedade em camadas conforme a
posição social que se encontra. Dessa maneira, está fundado no privilégio e na busca incessante
de manutenção de poder entre os mesmos. Ele é visto, portanto, como a apropriação do Estado
por uma camada de indivíduos que se sustenta no status adquirido e ocupa cargos e funções
públicas em benefício próprio. O estamento burocrático legitima o poder do senhor patrimonial,
por meio da formação de um quadro administrativo, em que, os funcionários se apresentam
como amigos do governante e sob às ordens do mesmo. Isso reflete as características da
associação doméstica vivenciadas anteriormente, mas evidencia também, o momento de
transição do agente patrimonial para o funcionário burocrático. “Só vive, pensa e governa no
Brasil o espírito burocrático” (FAORO, 2000, p. 442).
A primeira-dama, no quadro administrativo burocrático, traduz a dominação
patrimonial na vida econômica e na condução do público. Entende-se que essa função política
está intimamente ligada e subordinada à função do governante. Ela existe e se funda na presença
do senhor patrimonial no exercício do poder político. Uma função política destinada à mulher
do governante evidencia o interesse privado das famílias na condução do público, onde o que
se busca é a valorização do próprio patrimônio e a manutenção do poder.
Diferentemente do tipo puro do patrimonialismo em Weber, em que o caráter
descentralizador se faz presente, na realidade brasileira interpretada por Faoro (2000) o
patrimonialismo se funda com expressivo papel centralizador. A concessão de cargos, o
controle cartorial das produções, a vida econômica e social esteve sob os mandos da Coroa e,
posteriormente, sobre a própria estrutura de Estado. Tais aspectos apontam o domínio do Estado
sob a sociedade civil brasileira, que muitas vezes é vista como passiva e submissa politicamente.
Com relação ao povo brasileiro e sua postura política, até então fora visto nesse
processo histórico como desinteressado politicamente, o que construiu, portanto, um sujeito
político dependente do Estado nas questões da vida privada e com pouca perspectiva do
coletivo. A formação da sociedade brasileira evidenciou o individualismo como regra básica na
construção dos sujeitos políticos, e dessa maneira o entendimento de coletividade não encontrou
bases para se solidificar. O que se constata é o exercício do poder patrimonial que em sua
essência é individual e, portanto, privado.

27

O jogo político que se estabelece no controle da sociedade é uma das premissas do
patrimonialismo e do primeiro-damismo, enquanto função política. A primeira-dama, com suas
atribuições de benemerência e de assistencialismo, se constitui como um agente político de
controle do povo e reflete a dinâmica patrimonial de valorização do interesse pessoal. Tal
assertiva vai de encontro ao entendimento do povo brasileiro enquanto sujeitos políticos
passivos, a lógica patrimonial reforça essa característica, na medida em que, a vontade e os
interesses do governante imperam e o Estado enquanto centralizador exerce seu domínio por
meio do seu quadro administrativo, em que a primeira-dama é parte constituinte. Desse modo
tem-se que o governo “[...] a pretexto de representar o povo, o controla, deturpa e sufoca”
(FAORO, 2000, p.102).
O estamento, entendido enquanto forma de condução das energias políticas foi
responsável pela institucionalização de uma aristocracia na condução da política. Identifica-se,
dessa maneira, que o poder aristocrático se constitui por meio de uma herança social e a partir
do estamento. A formação da elite e do poder concentrado em suas mãos se projetam por este
caminho. Dessa maneira, é o estamento aristocrático, a elite política que forma as bases do
Estado e por meio do poder concentrado determina os rumos da sociedade enquanto o poder
minoritário não for questionado e reivindicado a favor do poder majoritário. Para Faoro (2000),
o poder minoritário que não encontra pelo caminho conflitos e ação política coletiva contrária,
se torna pétreo e se legitima. Isso se configura como característica básica da dinâmica
patrimonial e do poder político que se funda nesse modus operandi de governar.
Ainda que o poder político aristocrático seja exercido principalmente pela figura
masculina, a mulher primeira-dama se apresenta como parte da estrutura de poder da elite
patrimonial. Sua função simbólica e política reforça o poder centralizado e concentrado na
família. A transferência de uma relação conjugal e familiar, ou seja, do espaço privado para a
esfera pública, é regra básica para a manutenção do poder patrimonial, ao passo que, “a função
pública congrega, reúne e domina a economia. Ela é o ‘instrumento regalista da classe
dominante’, formando um ‘patriciado administrativo’” (FAORO, 2000, p.197).
O sistema político que imperou na realidade histórica do Brasil consolidou uma
visão de um Estado onipotente, responsável por toda a engrenagem do sistema social, na medida
em que, se afirmou enquanto um governo que tudo sabe e tudo provê. Estado este governado
pelo predomínio do soberano e pelo seu poder centralizado e legitimado pelo patrimônio.
Entretanto, o senhor não é a única figura real da dominação patrimonial e do Estado burocrático.
Nas palavras de Faoro (2000), ele representa a comunidade de poder, ao ser se determinar como
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o administrador da mesma, mas tendo sobre sua volta, sombras e fantasmas que exercem
funções na estrutura do poder patrimonial.
O Estado patrimonial brasileiro, portanto, se arma de funções políticas, numa
perspectiva hereditária e de valorização do núcleo familiar, enquanto elite aristocrática. A
primeira-dama se constitui na estrutura do Estado burocrático perante essa conjectura, em que
a carreira política e o emprego público estabelecem conexão íntima e o Estado é campo desse
jogo de troca de vantagens pessoais e privadas.
Holanda (1995) é outro clássico da sociologia brasileira que enxerga elementos
acerca do patrimonialismo na experiência brasileira. Esses elementos também compõem a
cultura patrimonialista e a conduta dos sujeitos políticos, tal como, a mulher primeira-dama. A
construção do indivíduo e das relações sociais que se estabeleceram no processo de formação
do Brasil, tendo como fonte de origem a herança luso-ibérica, reforça o entendimento do quão
presente se fez a cultura patrimonial desde os primórdios de nossa formação.
O “homem cordial”, discutido por Holanda (1995), reflete a imagem do brasileiro
dentro dessa ótica de pessoalidade e informalidade, ao passo que é identificado como aquele
que não distinguia a vida pública da privada, misturando, portanto, os interesses de ambas
esferas numa lógica de beneficiamento próprio.
A cordialidade brasileira é marcada por uma falsa polidez em que a intimidade nas
relações é a finalidade maior do homem cordial. O brasileiro é visto por estrangeiros, como
generoso, hospitaleiro e tantas outras virtudes que são oriundas da herança de padrões rurais e
patriarcais. Entretanto, não se pode apreender tais virtudes como exemplo de “boas maneiras”,
são a princípio expressões emotivas, pois não envolve aspectos mais ordinários da convivência
social bem estabelecidos (HOLANDA, 1995).
Todos esses atributos que definem o caráter cordial do indivíduo fazem parte da
construção da imagem simbólica da primeira-dama no Brasil, pois, sua função política exige
atributos que vão desde a falsa polidez à pessoalidade nas relações públicas. Por se configurar,
muitas vezes, como o elo mais íntimo do governante e a população, a cordialidade da primeiradama foi sempre uma premissa a ser alcançada e fora responsável pelo prestígio que muitas
obtiveram na história do Brasil. Podemos ousar dizer que a primeira-dama se configura como
“a mulher cordial”, pois, sua função política se funda sobre essa prerrogativa de valorização
dos interesses privados na apropriação do espaço público.
O modo cordial identificado nas relações sociais estabelecidas no Brasil demonstra
o quão presente se fez a pessoalidade e o interesse privado na formação e gestão do Estado.
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Entende-se que no Brasil houve somente um sistema administrativo e um corpo de funcionários
com plenos objetivos pessoais, reproduzindo, dessa maneira, as relações estabelecidas na
comunidade doméstica. O que reforça que as relações criadas na vida doméstica se constituíram
como modelo de base para qualquer outra constituição social, e desse modo, o núcleo familiar
se configura por excelência como o campo dos “contratos primários”.
Desse modo, apreende-se que o Brasil não viveu um espaço público autônomo,
pois, ligado à tradição e à herança de práticas de conduta portuguesas, o Estado brasileiro se
formou por meio da transferência de relações domésticas, familiares, portanto, pessoais, o que
levou a uma administração que sobrepôs o interesse privado/individual sob o coletivo, e dessa
maneira, o trato para com a coisa pública se deu sem formalidades e sem impessoalidade,
marcado, portanto, pela informalidade e cordialidade nas relações, características essas que
definem o “homem cordial”, conforme pontua Holanda (1995).
Outro traço constituinte do patrimonialismo brasileiro é a cultura personalista que
perpassa as relações entre os sujeitos, é justamente nesse campo que se constrói a diferenciação
entre indivíduo e pessoa, a partir da dualidade casa/rua. A casa enquanto o espaço do privado é
o lugar das manifestações do indivíduo e de suas vontades, enquanto a rua se configura como
o lugar de exercício das relações pessoais. Compreende-se que “a categoria rua indica
basicamente o mundo, com seus imprevistos, acidentes e paixões, ao passo que a casa remete a
um universo controlado, onde as coisas estão nos seus devidos lugares” (DaMATTA, 1997, p.
90).
De tal modo, a casa entendida como o lugar das associações naturalmente
estabelecidas pelas relações de sangue e parentesco irá se determinar como o espaço das
hierarquias “naturais” entre os indivíduos. A estrutura física reflete a hierarquia fundada no
respeito e obediência. A divisão rígida do espaço doméstico trata de legitimar a privacidade das
relações estabelecidas no lar. Os dormitórios, as salas de jantar, as cozinhas, as dependências
destinadas às empregadas domésticas e outras demais divisões refletem a separação e a menor
ou maior intensidade de intimidade permitida. O que se tem é que a casa em sua totalidade de
espaços subdivididos é fundada numa lógica de intimidade em que as relações conjugais e de
parentesco são determinantes.
Apesar da divisão espacial da casa primar e evidenciar a privacidade das relações
familiares, DaMatta (1987) pontua os componentes que exercem a interlocução entre o interior
e o exterior. As janelas são exemplos desses componentes, elas se configuram como o lugar em
que se ver o movimento da rua, a sala de visita se constitui como outro componente em que é o
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lugar da comunicação entre os de dentro com os de fora. O feminino que fora historicamente
privado encontrava na sala de visita o local para a comunicação para com o masculino. Tais
características são percebidas também na dinâmica da construção das cidades, em especial as
latino-americanas, isso evidencia a lógica patrimonial de transposição das relações privadas
para a construção e condução do espaço público.
Frente à essa concepção da casa enquanto lugar da intimidade e da hierarquia de
sangue, a rua se estabelece enquanto o universo do engano, da decepção e da malandragem.
Assim sendo é o lugar da desordem que necessita ser ordenado hierarquicamente. “Numa
palavra, a rua é o local daquilo que os brasileiros chamam de ‘dura realidade da vida”
(DaMATTA, 1997, p.93).
Ao problematizar a dualidade e dicotomia casa/rua, o que se pretende é evidenciar
o conjunto de papéis e práticas sociais que são atribuídas a cada espaço. O lugar da satisfação
fisiológica e da repressão pessoal é o universo doméstico, ao passo que os conflitos políticos e
todos os demais aspectos externos da esfera social se dão na praça, e nos demais segmentos do
mundo da rua. Entretanto, não se pode perder de vista que, o processo de simbolização se dá na
passagem e no deslocamento, o que exige, portanto, compreender a lógica do deslocamento dos
símbolos entre um domínio e outro.

“Assim, a própria rua pode ser vista e manipulada como se fosse um
prolongamento ou parte da casa, ao passo que zonas de uma casa podem ser
percebidas em certas situações como parte da rua” (DaMATTA, 1997, p.96).

O Estado patrimonial se consolida em meio a esse campo de deslocamento, ao passo
que as relações domésticas determinam a apropriação do espaço público em detrimento dos
interesses privados. A casa e a rua na dinâmica patrimonial se interagem e constrói uma nova
sociabilidade e novas formatações do poder. A mulher primeira-dama traduz o deslocamento
entra a casa e a rua, pois se configura enquanto função política a partir da função conjugal e
doméstica ao ser mulher do governante. Por fim, o que se destaca é o controle íntimo do Estado
que almeja a valorização do patrimônio e a manutenção do poder.
Assim sendo, apreende-se que o patrimonialismo por meio da tradição se sustenta
na pessoalidade do senhor e diante desse poder pessoal constrói sua administração. Uma
administração que inibe a lógica da economia racional e é marcada, portanto, pela não
necessidade de qualificação profissional dos funcionários, pela arbitrariedade material do
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senhor e do quadro administrativo e pela tendência ao poder patriarcal e patrimonial. É nesse
terreno, de uso legítimo da dominação seja ela racional, carismática e ou tradicional que o
Estado Patrimonial se funda e possibilita a emergência da figura simbólica da primeira-dama.

1.3-

Patriarcalismo e gênero: situando a dominação masculina

O presente item busca refletir a compreensão de patriarcado e suas implicações para
a assimetria de poder entre homens e mulheres. O que se pretende refletir é o exercício histórico
da dominação masculina tanto no espaço público quanto no privado, e suas determinações para
os papéis desempenhados pelas mulheres primeiras-damas.
Ao analisarmos a dominação tradicional, identificamos o patriarcalismo como um
dos seus tipos primários, em que se configura como o exercício de dominação de um indivíduo
sobre uma dada associação de súditos, por meio de regras fixas de sucessão (WEBER, 2000).
Assim sendo, a tradição legitima e reproduz a figura do senhor (masculino) como o detentor do
poder patriarcal que pelo pleno exercício de sua vontade, constrói também sua dominação
patrimonial.
O patriarcado se apresenta como um sistema de explicação para a apropriação do
corpo feminino e da autonomia das mulheres. Millet (1975), Scott (1995) definem que essa é
uma forma de organização social em que as mulheres se encontram subordinadas aos homens
e os jovens subordinados hierarquicamente aos mais velhos. O prestígio masculino pregado
pelo patriarcado determinou a valorização das atribuições tidas como masculinas,
inferiorizando as práticas tidas como femininas.
Faz-se necessário enfatizar que o uso exclusivo do patriarcado como explicação
para a desigualdade entre homens e mulheres é um problema, pois não dá conta de apreender a
complexidade do processo histórico das relações entre os gêneros (COSTA, 2004). De toda
forma é preciso evidenciar que a lógica patriarcal foi decisiva para o processo de apropriação
do gênero feminino de suas atribuições no espaço público e privado. O controle do corpo
feminino e o direito do homem sobre a autonomia da mulher é uma realidade histórica, que
apesar das mudanças, se mantém.
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O discurso ideológico e político que anuncia o declínio do patriarcado, ao final
do século XVII, baseia-se na ideia de que não há mais os direitos de
um pai sobre as mulheres na sociedade civil. No entanto, uma vez mantido o
direito natural conjugal dos homens sobre as mulheres, como se cada homem
tivesse o direito natural de poder sobre a esposa, há um patriarcado moderno
(NARVAZ, KOLLER, 2006, p. 50)

Essas reflexões realizadas até então acerca do patriarcado e suas consequências para
a dinâmica societária vêm em direção às apreensões analíticas de Bourdieu (2002) sobre a
materialização da dominação masculina. O nexo da naturalização dessa dominação é
centralidade da discussão que se propõe a seguir.
A construção social dos corpos se constitui como o ponto de partida ao passo que a
diferenciação sexual é apropriada pelo mundo cognitivo e naturalizada socialmente. Desse
modo, tem-se que o esquema de pensamentos se materializa numa lógica universal de
explicação da objetividade dos corpos, e todas as demais práticas da vida social são explicadas
a partir do cunho erótico/sexual que ao mesmo tempo constrói e naturaliza as diferenças dos
gêneros. A constituição da sexualidade6 se deu pela divisão e oposição do masculino e feminino
e diante dessa dualidade, outras se legitimaram. A ideia de alto/baixo, ativo/passivo, e outras
diferenciações refletem a divisão arbitrária das coisas e das atividades. Dessa maneira, “o
mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como depositário de princípios de
visão e de divisão sexualizantes” (BOURDIEU, 2002, p.9). Tem-se que a divisão entre os sexos
está posta e tida como normal, natural, à medida em que está incorporada nos hábitos de
percepção dos agentes e aplicada em todas as coisas do mundo.
Bourdieu (2002) aponta que a força da dominação masculina se encontra no
privilégio estabelecido na divisão sexual, na medida em que a visão androcêntrica impera e
dispensa justificações ao ser considerada neutra e legítima. Bourdieu afirma que a ordem social
se configura como uma grande máquina simbólica que legitima e reforça a dominação
masculina em que se fundamenta. Verifica-se que a diferenciação biológica e anatômica dos
órgãos masculino e feminino carregam sentidos que legitimam a apropriação do corpo feminino
e do livre exercício da dominação masculina. O feminino ao ser visto como o corpo com o
órgão depositário, passivo, sensível, é o pólo de exercício da dominação e do poder simbólico
daquele que é visto como viril, ativo e ereto. Assim sendo, a diferenciação sexual é marcada
pela subordinação feminina ao masculino e isso se reproduz em muitas relações na vida social.

6

Ver FOUCAULT, M. História da sexualidade 1: a vontade de saber. Rio de Janeiro, Graal.
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O exercício da dominação masculina se dá pela sua força de legitimação e
reprodução contínua, ao se firmar numa caracterização biológica que fora socialmente
construída, e incessantemente difundida como natural. A construção desigual e hierárquica dos
corpos masculino e feminino7 sustenta a permanência da dominação, ao passo que, a identidade
masculina e feminina é formada nesse processo e dessa maneira, cada sujeito se reconhece
como o alvo ou o ator da dominação.

A dominação masculina encontra, assim, reunidas todas as condições de seu
pleno exercício. A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na
objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e reprodutivas,
baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de reprodução
biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, bem como nos
esquemas imanentes a todos os habitus [...] (BOURDIEU, 2002, p. 45).

Considera-se que a valorização do masculino e a força da violência simbólica que
o mesmo exerce sobre o feminino são responsáveis por construir o lugar de cada gênero nas
relações da vida social, e de que maneira isso se reproduz e se legitima em sociedade. A
realidade histórica, apresentada por Bourdieu ao retratar uma comunidade do norte da África,
na Argélia – Cabília –, se aplica ao processo histórico do ocidente, em que o poder patriarcal e
a visão androcêntrica foram determinantes para a estrutura de poder e a desigualdade de gênero.
O primeiro-damismo, ao se constituir como uma função política atrelada ao marido no exercício
da função de governante, revela a força da dominação masculina, ao se enquadrar como uma
função hierarquicamente subordinada e duplamente qualificada. Se configura como submissa
ao masculino enquanto marido e enquanto governante, ou seja, na relação privada (familiar) e
na pública, no exercício político. Apreende-se que as determinações de gênero no processo de
desenvolvimento da humanidade consolidaram relações desiguais que legitimaram o lugar do
poder e o agente do poder8. Numa análise feminista e/ou de gênero o poder tem sido masculino
e patriarcal, entretanto, a consolidação do poder não é fixa e requer uma estrutura de indivíduos
e coisas para que o mesmo se materialize e sustente.
Os processos de mudança das práticas sociais no curso do desenvolvimento das
sociedades possibilitam que os indivíduos construam novas formas de se relacionar e também

7

Ver MURARO, Rose Marie. A mulher no terceiro milênio: uma história da mulher através dos tempos e suas
perspectivas para o futuro. 2002, Rio de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos
8
“É um poder que existe porque aquele que lhe está sujeito crê que ele existe” (BOURDIEU, 2010, p.188)
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de dominar. As figuras marcantes de mulheres na política na função de primeira-dama refletem
essa dinâmica societária em que a ascensão política feminina e o prestígio que se estabelecem
se configuram como mecanismos de resistência à dominação pelo sujeito masculino. A mulher
ainda que se encontre submissa à determinada dominação masculina pode exercer poder sobre
indivíduos em situação inferior à sua e até mesmo disputar na arena política o prestígio e o
poder que se traduz em dominação
Assim sendo, as transformações societárias ao longo da história trazem outras
implicações para a lógica patrimonial, para o poder político e para os sujeitos. A primeira-dama
traz em sua atuação política, e antes dela, na sua própria formação moral e familiar, a
subordinação à figura masculina. Entretanto, a história se encarrega de evidenciar mulheres que
romperam padrões, que construíram novos horizontes de autonomia e que, portanto, colocaram
em xeque a plena dominação masculina. São essas reflexões que se propõe para os capítulos
seguintes, tendo como destaque a mulher primeira-dama no exercício do poder local.

1.4-

“Entre o mar e o sertão”: a lógica patrimonial no Norte de Minas

O estado de Minas Gerais se caracteriza pela diversidade cultural entre as regiões
que o compõe. Ainda que se tenha características gerais do processo histórico comuns à todas
as regiões do estado, o Norte de Minas possui peculiaridades importantes que se configuram
como componentes da lógica patrimonial em Montes Claros e região. Assim sendo, é a partir
dessas peculiaridades que se pretende refletir sobre o exercício político na região, evidenciado
as relações do poder local e a reprodução das práticas patrimonialistas.
Verifica-se na história, conforme Machado (1991), que é no contexto da expansão
dos bandeirantes no século XVII que a ocupação do Norte de Minas se consolidou. As bandeiras
que transitaram pela região do São Francisco foram responsáveis pela formação dos chamados
currais e pela dizimação dos habitantes primários. Um ponto de divergência entre historiadores
é com relação à corrente de povoamento da região, há autores que afirmam a corrente paulista
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como a responsável pela ocupação norte-mineira, outros já atribuem à corrente baiana.
Entretanto, o que o referido autor assume é uma postura conciliatória que apreende que ambas
correntes levaram à instalação de grandes fazendas de criação, entre elas a que dará origem à
cidade de Montes Claros. Desse modo, a região se desenvolveu em torno de grandes fazendas
que tinham a produção de gado e a agricultura de subsistência como práticas do quadro
econômico no início do século XVIII.
Perante tais evidências históricas, se observa que começa a se formar na região uma
classe de grandes proprietários de terra, os chamados latifundiários, em que a riqueza e o poder
pessoal do patrimônio foram as bases de sustento da organização política estabelecida (PORTO,
2007). A organização política que se forma está baseada nas relações familiares, e os senhores
donos de terra exerciam suas vontades por meio da dominação patrimonial que exerciam frente
seus escravos, agregados e membros familiares submissos pela estrutura patriarcal.
Outras características foram evidenciadas no processo de formação histórica do
sertão de Minas Gerais e, portanto, da formação política da região. A sociedade patriarcal que
se estabelece no Norte de Minas fora marcada pela prática da violência que se configurou como
uma ferramenta do poder político, do poder local. De tal modo tem-se que o cotidiano do
sertanejo norte-mineiro passa a evidenciar corriqueiramente as relações de violência desde o
processo de ocupação da região, em que os bandeirantes por uso da violência exterminaram e
ou escravizaram os habitantes nativos.
Destaca-se que a introdução de forma naturalizada da violência se deu efetivamente
com os chamados motins9 do rio São Francisco, pois a região, por aspecto geográfico, se
encontrava distante do controle do poder público lusitano e as manifestações de violência,
portanto, eram livres. Anastasia (2012) analisa que os proprietários de terra exerciam pleno
poder de dominação ao não serem submetidos ao controle externo proveniente da Coroa.
Dessa maneira, a prática de violência no cotidiano das relações do sertão de minas
ganhou status valorativo e passou a ser característica cultural e positivamente aceita, ao ser
identificada e caracterizada como manifestações de coragem pessoal, honra e bravura. O que se
destaca, conforme Franco (1997), é que a violência se manifesta e se refere a um sistema de
valores socialmente instituídos e apropriados pelos senhores, grandes proprietários de terra. O
uso da violência, em geral, legitimava seus poderes políticos e econômicos. Apreende-se que o

“A análise das relações sociais definidas no decorrer do mutirão confirma essa interpretação de que, na
cooperação fundada em vínculos comunitários, a tensão e as forças de ruptura estão, de modo constitutivo,
articuladas ao desempenho regular das atividades. O recurso à violência aparece institucionalizado, como padrão
de comportamento” (FRANCO, 1997, p.39).
9
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uso da violência pelos grandes proprietários de terras levou à submissão e às relações de
dependência dos trabalhadores, servos e pequenos sitiantes, vinculados a esse processo de
dominação patrimonial.
Diante desse processo de dominação e dependência se consolidaram as relações de
compadrio que no fundo se configura como um processo de subordinação, em que traz
expressivas consequências para a política na região. O que se verifica desse processo é o
estabelecimento do conformismo político claramente proveniente das relações de dominação
pessoal construídas na região. Essa passa ser uma forte característica da política local, reflete e
sustenta o exercício do patrimonialismo no sertão.
Tais particularidades apresentadas até então vêm demonstrar a construção da
cultura política norte-mineira, marcada pelo modelo de dominação patrimonial em que o
mandonismo10 e o exercício violento do poder já se manifestavam no povoamento que originou
a cidade de Montes Claros. Ao longo do processo de desenvolvimento histórico da região essas
características foram se sedimentando e dando espaço também para outras práticas em que o
exercício da dominação se fez presente. Conforme Porto (2007), em outubro de 1831, o
povoamento de Formigas se torna a Vila de Montes Claros das Formigas, e desse modo, estando
na categoria vila, passou a ter o direito de se formar uma Câmara. Desse modo a vida política
de Montes Claros, no Império, passou a ter o espaço institucionalizado da disputa política, a
apropriação e o controle sob essa instância de poder passa a ser o alvo dos potentados.
Destaca-se que o exercício do poder político dos senhores patrimoniais modelou o
espaço urbano e exerceu controle sob os serviços urbanos existentes. Assim sendo compreendese que a apropriação do espaço público local pelo pleno exercício da dominação patrimonial
legítima é algo que se evidenciou na realidade de Montes Claros e região desde os primórdios
de sua formação histórica.
Em se tratando da consolidação da Câmara da Vila de Montes Claros, César Porto
(2007) destaca que desde sua formação a Câmara enfrentou dificuldades financeiras o que
implicou maior dependência para com as instâncias superiores, a provincial e imperial. Assim
sendo, verifica-se as primeiras lutas políticas estabelecidas na região, o que levou à formação
de polarização partidária em que os grandes proprietários de terra passam a articularem com as
instâncias superiores com o pleno objetivo de defender seus respectivos interesses. Desse modo,
10

“Refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão, o potentado, o
chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em
geral a posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a impede de ter livre acesso
ao mercado e à sociedade política. O mandonismo não é um sistema, é uma característica da política tradicional”
(CARVALHO, 1997, s/p).
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a disputa política se dividiu em conservadores e liberais, ambos em busca do mando político, o
que propiciou a efervescência do uso da violência que é característica determinante das relações
políticas do sertão norte-mineiro.
Para fomentar ainda mais a disputa política pelo poder local, destaca-se a criação
da Guarda Nacional que potencializou o mandonismo na região. O que se verificou foi que a
Guarda Nacional serviu para reforçar o poder dos grandes proprietários, pois o prestígio
patrimonial era quem definia as funções de alto escalão na Guarda Nacional. Desse modo, o
presente instrumento político se configurou como importante mecanismo de controle e
dominação ao propiciar o aumento do poder de coerção de quem detinha expressivo domínio
privado e político na localidade.
A Guarda Nacional se tornou responsável pela consolidação do poder simbólico
dos títulos atribuídos às funções do referido instrumento político. A Guarda Nacional fora
responsável pela ampliação do poder de mando de quem tinha grande prestígio social e
expressivo patrimônio. Eis aí que surge a figura do “coronel”, o mais alto escalão da Guarda.
O título de “coronel”11 é carregado de significações que reforçam a cultura patrimonialista e
suas consequentes relações de dominação (PORTO, 2007).
Compreende-se que o título de “coronel” se configura como um capital simbólico
que foi socialmente aceito e garantido ao ser institucionalizado. Dessa maneira, a figura do
“coronel” se apresenta para a realidade histórica em questão, como referência sociopolítica na
comunidade em que pertence. O poder simbólico exercido pelo “coronel” é parte fundante da
sociedade sertaneja, ao construir um campo de profunda crença e legitimidade para sua atuação
política.

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer,
irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder: só se
pode passar para além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem as
relações sociais como relações de força [...] (BOURDIEU, 2010, p. 15).

Desse modo, apreende-se que a nomeação de grandes proprietários a cargos da
Guarda Municipal se deu por meio de imposições simbólicas e que se sustentaram na valoração
“[...] o coronelismo é, então, um sistema político nacional, baseado em barganhas entre o governo e os coronéis.
O governo estadual garante, para baixo, o poder do coronel sobre seus dependentes e seus rivais, sobretudo
cedendo-lhe o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária” (CARVALHO,
1997, s/p).
11
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do poder simbólico, integrados e reconhecidos no cotidiano das relações sertanejas. Tem-se
que, de acordo com Porto (2007), o “coronel” para além de referência política é também visto
como chefe de parentela, que abrange não só os laços familiares, mas também de compadrio.
Dessa maneira, a parentela se configura como pilar de prestígio e poder dos grandes chefes
políticos, evidenciando as características da sociedade patriarcal e do domínio patrimonial dos
grandes proprietários. A função política da mulher primeira-dama caminha justamente nessa
direção, ao se constituir como sustentáculo do poder do seu marido governante.
O recorte histórico que tem sido proposto nesse item não pretende apontar com
detalhes as figuras de coronéis e suas parentelas na região, entretanto, faz-se necessário o uso
de alguns personagens históricos para ilustrar a disputa pelo poder local. Segundo os
apontamentos de Porto (2007), as famílias Chaves, Prates e Sá consolidaram uma expressiva
parentela em que seu domínio extrapolou as fronteiras do Norte de Minas. É evidente que tal
domínio implicou diversas condições para a política local. Cônego Chaves foi o primeiro grande
chefe político dessa parentela, assumindo, portanto, a Frente Liberal12, embora haja
discordâncias ao a história apontar o coronel Francisco Vaz de Mourão como o primeiro chefe
da ala liberal. Destaca-se que a força política e de mobilização de Cônego Chaves está
intimamente ligada ao apoio da Igreja Católica na sua investidura política.
Na cidade, evidencia-se ainda a formação de uma outra parentela de grande
expressão política na ala conservadora, a família Versiani, uma das mais tradicionais de Montes
Claros, que entrou no início do século XX para a disputa do poder político local. Após a década
de 1930, a liderança do grupo conservador se concentra na pessoa do médico Carlos Versiani,
filho do Coronel Pedro José Versiani. A Câmara Municipal foi conduzida pelo Partido
Conservador, liderado pelo Dr. Carlos Versiani por cerca de vinte anos ininterruptos.
Diante desse dado histórico se destaca outro elemento que vem compor o exercício
do poder local, a detenção de capital pessoal que passa a ser mais uma ferramenta para o
domínio político. A história identifica o prestígio político que os médicos atingem na política

12

A Aliança Liberal se constituiu como coligação oposicionista de âmbito nacional formada em agosto de 1929
por iniciativa de líderes políticos de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, cujo objetivo inicial era apoiar as
candidaturas de Getúlio Vargas e João Pessoa à presidência e vice-presidência da República nas eleições de março
de 1930. A Frente Liberal, em um primeiro momento, por meio do apoio a tais figuras políticas consolidou uma
plataforma política partidária que preconizava pela reforma política do país, por uma representação popular através
do voto secreto, criação da Justiça Eleitoral, a adoção de medidas econômicas protecionistas para produtos de
exportação além do café. E preconizava ainda, por medidas de proteção aos trabalhadores. As articulações dos
oposicionistas prosseguiram, vindo a resultar na chamada Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder
(CPDOC/FGV. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil).
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local, ao alinhar o capital pessoal adquirido pela formação em medicina e a prática política. É
sabido o reconhecimento e status que a medicina ganha no Brasil, principalmente no processo
de higienização e urbanização do país.
De acordo com Costa (2004), a ordem médica foi fundamental para a intervenção
do Estado na vida privada, no seio da família, e pode-se compreender que o prestígio adquirido
ao longo da história ainda no período monárquico fora primordial para a aceitação da imposição
política e médica. A intervenção nas famílias empobrecidas por meio das ações de caridade e
filantropia foi estratégia básica para a valoração dos “doutores” na política local (PORTO,
2007).
Outra característica referente ao prestígio político adquirido por meio da aquisição
de títulos pessoais é destacada por autores como Faoro (1975) e Holanda (1995), ao analisarem
as implicações do bacharelado para o processo de dominação política. Apreende-se que a
sedução em torno das carreiras liberais está intimamente ligada à valorização da personalidade,
evidenciando a forte presença do personalismo na cultura brasileira.
A busca pelo bacharelado esteve vinculada diretamente ao Estado Patrimonial, cujo
objetivo é o emprego público na lógica do estamento burocrático, em que o mando político é
almejado. Assim sendo, tem-se que as profissões liberais se configuraram como importantes
mecanismos de ascensão social na estrutura política da região, a exemplo do que ocorre em
outras regiões do país, ao propiciar o estabelecimento de alianças com os coronéis, seja por
meio de matrimônios ou outras formas de laços contratuais (PORTO, 2007).
Dessa maneira, apreende-se que as titulações se configuraram como componentes
para a obtenção de prestígio político ao serem utilizadas no próprio exercício do poder em
questão. Esse processo evidencia as raízes da tradição colonial presentes na cultura do sertão
mineiro.
O regionalismo político do Norte de Minas é destacado por Pereira (2007) ao
evidenciar as alianças políticas e das elites na região para a consolidação do poder político. As
características de regionalidade e de busca pela autonomia fizeram parte da região desde o início
de sua formação histórica e as alianças políticas estabelecidas pelas elites locais para com as
forças políticas do estado de Minas Gerais visavam o favorecimento e interesses locais.
A grande extensão territorial e a diversidade cultural de Minas Gerais fomentaram
a ideologia do regionalismo, pautada no discurso do progresso, num processo de modernização
conservadora legitimada pelas elites locais, que partilham poder com forças políticas regionais,
num sistema político hierarquizado e concentrador. O que se destaca é que as características do
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regionalismo remontam a dinâmica patrimonial, ao passo que a elite política reivindica o
progresso local numa perspectiva clientelista de poder, através da valorização do patrimônio e
de seus interesses privados.
O fato é que o interesse privado, em detrimento da construção histórica de uma
esfera pública, também foi reproduzido nas práticas sociais e políticas do Norte de Minas,
associado ainda a outras características que potencializaram a dominação patrimonial no sertão.
Práticas de mandonismo, o uso legitimado da violência, o estabelecimento de grandes
latifúndios e o personalismo dos grandes senhores sertanejos, e também de grandes mulheres
transgressoras dos padrões sociais, foram atributos que consolidaram a lógica patrimonial do
território “catrumano”13. Perante tais reflexões traçadas até então outros elementos são
necessários para a discussão que se propõe acerca do patrimonialismo no sertão e da figura
feminina nesse fenômeno social.
A presença feminina na política, diante do contexto histórico de dominação
masculina, é marcada pela subordinação à figura do marido. As mulheres primeiras-damas
refletem o atrelamento de suas atuações ao poder do patriarca. O domínio do homem na política
do sertão de Minas é histórico e isso se apresenta como um entrave para a participação política
feminina desvencilhada da figura masculina. As primeiras-damas consolidaram uma prática
política por meio do poder familiar, foi por esse caminho que “grandes damas se projetaram na
política do sertão mineiro, usando da soberania do marido e do poder concentrado em sua esfera
doméstica.

1.4.1- A primeira-dama no sertão do favor

As práticas de poder consolidadas no sertão de Minas já foram retratadas e
problematizadas nesse trabalho, em tópico acima, entretanto, refletiremos um pouco mais, em
especial, as práticas de poder em torno das damas do sertão. Buscaremos tratar das

O termo “catrumano” originalmente possuía um significado pejorativo, referindo-se principalmente aos
sertanejos que vivem nas regiões chamadas das “geraes”, no Norte de Minas. Atualmente, de acordo com o músico
Téo Azevedo, em seu Dicionário Catrumano, o termo passou a adquirir outro significado, o de valorização dos
costumes e do seu modo peculiar de vida, identificando positivamente a própria gente do sertão com a região do
Norte de Minas, tornando-se um movimento cultural.
13
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representações sociais do primeiro-damismo na região, evidenciando as características políticas
e de gênero em torno da figura simbólica da primeira-dama no poder local.
Conforme a historiografia, há indícios de que a função simbólica da primeira-dama
tenha sido percebida no Brasil na pessoa de Dona Leopoldina, mulher de Dom Pedro I, em que
se destaca a participação política da mesma no processo de independência do país. Diante das
explanações de Torres (2002), a imagem de D. Leopoldina foge à regra da representação
social14a mulher que se tinha na época. A referida dama, ao desempenhar importante papel
político, caminhou na contramão da lógica de passividade feminina que imperava na realidade
do tempo histórico equivalente. O que se pontua, dessa maneira, é que a história do país teve a
expressiva contribuição de uma primeira-dama, em que sua atuação política foi determinante
para que o Brasil se tornasse nação, o que demonstra que o surgimento da figura da primeiradama reflete o contexto de construção da nação brasileira, em que se exigia decisão e vontade
política.

Em outras palavras, o primeiro-damismo nasce eminentemente como gestão
política de racionalidade decisória e de ascendência ao marido governante,
diferentemente dos moldes de atuação das primeiras-damas dos governos
posteriores, que passaram a desenvolver atividades assistenciais vinculadas ao
paternalismo e ao assistencialismo [...] (TORRES, 2002, p. 83).

As representações sociais que a figura da primeira-dama ganha no sertão nortemineiro é mesclada por características das duas concepções de atuação política, evidenciando
mulheres que romperam com os padrões de gênero e desempenharam uma postura política
ativa, como também teve aquelas que reforçaram os padrões de feminilidade e tiveram o
assistencialismo como ferramenta principal de suas atuações.
Os registros históricos destacam nomes femininos que marcaram o poder no sertão.
Joaquina do Pompéu é uma delas, intitulada Dama do Sertão, fora uma importante figura
política caracterizada pela destreza em que conduziu o patrimônio da família ao se tornar viúva.

14

Tem-se que toda representação é representação de alguém e/ou de alguma coisa. A representação se refere a um
objeto e possui um conteúdo. E o ‘alguém’ que a formula é um sujeito social, imerso em condições específicas de
seu espaço e tempo. A cultura, tomada no sentido amplo e no mais restrito, a comunicação e lingua, e a inserção
socioeconômica, institucional, educacional e ideológica são três grandes ordens de elementos determinantes na
construção da representação social (JODELET, 2001).
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Com a morte do seu marido Capitão Inácio de Oliveira Campos, Joaquina do Pompéu se tornou
“a cabeça pensante do latifúndio” (NORONHA, 2015). Assim sendo, a representação social
que se construiu em torno de Joaquina do Pompéu foi de uma mulher avançada para o seu tempo
e uma referência política, ainda que não exercesse o primeiro-damismo em sua concepção
clássica, ligada ao governante.
Outras figuras femininas surgiram na história do sertão, como Dona Tiburtina e
Maria da Cruz, que também se consolidaram como expressivas agentes políticas do poder local.
Em torno de suas figuras políticas, o imaginário popular construiu imagens marcadas por atos
de bravura, mandonismo, moralidade e disputa pelo poder político, além de caracterizações
sexistas que colocavam em xeque suas condutas diante da moral local. A imagem social de
Dona Tiburtina evidencia tal processo, na medida em que várias caracterizações foram
construídas a seu respeito, desde à uma mulher excêntrica de forte articulação política até uma
mulher perversa, mentora de emboscadas e fera humana (NASCIMENTO; REIS, 2015).
As relações, que se estabeleceram em torno da política local de Montes Claros, ao
longo da história, apontam para a expressiva presença de uma cultura coronelista e personalista
na condução e na distribuição dos recursos sociais e públicos de forma geral. Dessa forma,
autores como Pereira (2002) e Junior (2008) destacam a atuação política das elites que
construíram uma relação de troca de favores no trato da coisa pública, e no acesso aos recursos
sociais pela população. Evidencia-se que o acesso a direitos e bens sociais fora usurpado pela
política e cunho eleitoreiro, na forma de concessão de favores numa lógica personalista de
favorecimento político.
A cultura do favor que imperou nas relações entre as elites locais, entre o poder
público e a população foi uma realidade histórica para ascensão do primeiro-damismo na região.
As atuações políticas das damas mais contemporâneas da história local refletem a lógica do
favorecimento político e a relação de dependência dos segmentos mais vulneráveis da
população, evidenciando, portanto, a segunda onda do primeiro-damismo no Brasil, na era
Vargas que tem como referência a sua mulher Darcy Vargas. Torres (2002) destaca ainda que,
diante da conduta paternalista que Getúlio Vargas emprega enquanto governante, a
representação da primeira-dama no imaginário popular passa a ser de uma mulher que
concentra em sua atuação aspectos de generosidade e caridade, esse é o tom que as ações do
primeiro-damismo ganharam a partir de então.
De tal maneira, as damas do sertão consolidaram suas ações nessa linha de
direcionamento político em que o uso do assistencialismo fora determinante para a troca política
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entre voto e acesso a recursos sociais. Essas características perpassam a política local como um
todo, não somente, a atuação do primeiro-damismo, o que se tem é a reprodução de práticas de
clientelismo e personalismo que sustentam e mantém o poder local do governante. Assim sendo,
as atribuições e ações das primeiras-damas buscavam reforçar a lógica patrimonial e o poder de
seu esposo enquanto chefe político.
É preciso destacar que ao enfatizar a função do primeiro-damismo diretamente
ligada à manutenção do poder político do homem, esse trabalho não busca reforçar os padrões
de gênero e dominação masculina, evidenciando a mulher como puramente subalterna ao
homem (esposo) também na esfera pública, o que se busca é refletir as persistências e os novos
arranjos dos padrões de gênero em uma função política feminina e associada hierarquicamente
ao poder masculino em que a mulher exerce ascendência política.
Em suma, as damas do sertão não fogem à regra das implicações de gênero da
moralidade brasileira que exerce controle sobre o corpo, a sexualidade e a representação social
que o feminino exerce. Maia (2007) colabora nessa perspectiva ao problematizar os discursos
e as práticas de poder no controle do feminino e de suas atribuições em sociedade. Assim sendo,
os estereótipos de gênero, tais como a fragilidade, a passividade, o cuidado e a submissão, que
exercem controle sobre a condição de ser mulher15, não é diferente às primeiras-damas. Elas
também são marcadas pelos processos de dominação do sujeito masculino, entretanto, em uma
posição política privilegiada perante as demais mulheres. Considera-se que o primeirodamismo é um campo político em que a permanência e a resistência aos padrões de gênero se
fazem constante e requer análises mais detalhadas.

“as mulheres enfrentaram normas dominantes, preconceitos, perseguições, seja da Igreja, seja do Estado ou da
administração colonial, para forjar um caminho de participação social e econômica possível” (FIGUEIREDO,
2011, p. 185).
15
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CAPÍTULO II – MULHER DA POLÍTICA: RELAÇÕES DE GÊNERO E PODER

Ao falarmos da primeira-dama na estrutura do poder político, estamos falando de
uma função simbólica que carrega em si construções sociais de gênero e relações de poder. São
os atributos vistos como feminino e familiar que consolidam a imagem da primeira-dama e sua
atribuição na estrutura de Estado patrimonial.
Desse modo, o presente capítulo irá refletir a condição feminina ao longo da
história, problematizando as determinações sociais e de gênero para a mulher brasileira, em
especial, as mulheres que se ascenderam na esfera pública e construíram um campo de atuação
política, tal como, a função do primeiro-damismo.
Destaca-se que partimos do entendimento de que o conceito da palavra “mulher”
em si só, é carregado de sentidos construídos e consolidados pelo gênero e pela relação de poder
que o mesmo estabelece. A designação “primeira-dama”, portanto, está marcada por essas
determinações da condição de ser mulher. E sobre tal condição, ao longo da história que iremos
refletir.

2.1 – A mulher na história: rompendo o silêncio da história oficial
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Considera-se que a historiografia oficial ao longo do tempo buscou narrar e
evidenciar os fatos a partir da perspectiva masculina, afinal, o espaço público era de domínio
do masculino. A esfera privada, por se tratar do campo das questões particulares e ser o espaço
da “condição feminina”,pouco fora estudada por um longo tempo na história, e a partir da
perspectiva do gênero ou do olhar feminino, menos ainda.
Conforme aponta Blanco (1982), é na década de 1970 e início dos anos 1980 que o
feminino passa a ter maior destaque na historiografia brasileira, a partir da inserção da mulher
nas relações de trabalho e da ressonância disso nas pautas e temáticas feministas e dos
movimentos sociais16 das classes trabalhadoras.
Ao entrar em cena por meio do mercado de trabalho e pela participação política nos
movimentos sociais, a mulher deixa de ser objeto para ser sujeito da história. Isso constrói um
novo caminho para a análise do feminino e possibilitou o interesse pelo estudo de outros
aspectos da vida das mulheres brasileiras (MATOS, 2013).

(...) novas tendências emergentes na historiografia possibilitaram renovação
metodológica e conceitual, levando ao questionamento das universalidades,
permitindo a descoberta de outras experiências, entre elas as das mulheres. Uma
influência marcante foi a redefinição do político no âmbito do cotidiano, que
contribuiu para o resgate das experiências femininas, restituindo a elas a sua
própria história (MATOS, 2013, p. 6).

A partir do primeiro reconhecimento da historiografia para com a história das
mulheres no Brasil, primeiramente ligado às relações de trabalho e ao mundo fabril, outros
campos da condição feminina passaram a ser alvo da análise historiográfica. O passado da
trajetória das mulheres tornou-se objeto de estudo da história. Conforme pontua Matos (2013),
as publicações ao longo dos anos 1980 demonstram a apreensão de variados fatores da vida e
do cotidiano feminino. As relações íntimas e sociais, o público e o privado, a sujeição feminina
16

Os movimentos realizam diagnósticos sobre a realidade social, constroem propostas. Atuando em redes,
constroem ações coletivas que agem como resistência à exclusão e lutam pela inclusão social. Constituem e
desenvolvem o chamado empowerment de atores da sociedade civil organizada à medida que criam sujeitos sociais
para essa atuação em rede. Tanto os movimentos sociais dos anos 1980 como os atuais têm construído
representações simbólicas afirmativas por meio de discursos e práticas. Criam identidades para grupos antes
dispersos e desorganizados, (...) Ao realizar essas ações, projetam em seus participantes sentimentos de
pertencimento social. Aqueles que eram excluídos passam a se sentir incluídos em algum tipo de ação de um grupo
ativo (GONH, 2011, p. 336).
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e a dominação masculina instituída no e pelo casamento são alguns exemplos de temáticas que
foram incorporadas nos estudo e registros históricos, o que a partir de então tem dado voz às
mulheres e às suas histórias de vida.
A reflexão histórica que se estabeleceu possibilitou o questionamento da condição
de passividade e submissão feminina, trazendo para os movimentos feministas e de mulheres
outras variáveis para além das do mundo trabalho. A partir disso, a concepção dos movimentos
de mulheres e suas pautas de reivindicação se alteraram, tornando-se mais amplas e incluindo
variáveis das relações estabelecidas na esfera privada (SOIHET, 1989).
Neste período em que a historiografia buscou dar visibilidade às experiências
femininas e à trajetória histórica das mulheres, dois caminhos extremos foram identificados. O
da “vitimização” das mulheres, reféns da opressão e dominação masculina ou o da
“heroicização”, relatadas a partir da rebeldia e da transgressão. Essa é a crítica estabelecida em
torno da produção dos estudos historiográficos neste primeiro momento da história das
mulheres, conforme aponta Matos (2013).

As críticas sinalizavam que não se tratava apenas de incorporar as mulheres no
interior de uma narrativa pronta, quer mostrando que elas atuaram e atuam tanto
quantos os homens, quer destacando as diferenças de uma “cultura feminina”,
perdendo-se, assim, a multiplicidade do ser feminino e podendo cair numa
perspectiva essencialista. Enfrentando a preocupação em desfazer noções
abstratas de “mulher” enquanto identidades únicas (a-histórica e essencialista),
buscou-se reconhecer a diferença dentro da diferença, apontando que mulheres
não constituem simples aglomerados (...) (MATOS, 2013).

Frente à essa crítica, autores como Joan Scott buscaram consolidar a categoria
gênero, enquanto uma categoria de análise rastreando a origem das polêmicas e construindo
debates, o que proporcionou a expansão de estudos e investigações nesta perspectiva analítica.
A consolidação da perspectiva de gênero como uma área de investigação propiciou novas
indagações e contribuiu para o dilatamento de diversas temáticas tais como, a condição
feminina no casamento, o corpo e sexualidades, as múltiplas representações femininas, os
códigos de conduta e outros, conforme destacam Matos (2013), Del Priore (2008) e Rago
(1991).
As relações de poder que se dão na interação humana refletem muitas vezes as
determinações de gênero ao passo que o papel desempenhado pelo homem e pela mulher é
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hierarquicamente definido e reproduzido. E mais, por ser uma relação política, ainda que seja
uma interação entre homem/homem e mulher/mulher, ainda assim as determinações de gênero
podem estar presentes, de acordo as ponderações de Soihet et al (2007).
A autora destaca ainda que o aprofundamento da análise dos usos de gênero para
justificar ou explicar posições de poder possibilitará o surgimento de uma nova história que
oferecerá outras perspectivas às questões já dadas; redefinirá tais questões em termos novos,
introduzindo dessa maneira, por exemplo, considerações acerca da família e da sexualidade nos
estudos sobre a economia e a guerra. Isso trará visibilidade às mulheres, tornando-as
participantes ativas além de proporcionar uma distância analítica entre a linguagem fixada do
passado e a própria terminologia. Desse modo, o que se destaca é que, essa nova história
possibilitará refletir as estratégias feministas e o futuro utópico do movimento.
É diante dessa consolidação teórica e empírica da categoria gênero, e fazendo uso
dela que problematizaremos acerca de alguns importantes aspectos da condição feminina e,
portanto, da representação da figura da primeira-dama. A história das mulheres brasileiras está
marcada pelo ideal do amor e pelo contrato do casamento. Buscaremos a partir de então refletir
acerca de tais temas, evidenciando os seus rebatimentos para condição de ser mulher em
determinados períodos dessa história e para a manutenção da força patrimonial.

2.1.1 – Amar e ser amado? Problematizando o discurso do amor conjugal

Na constituição das famílias ao longo da história, diversos fatores foram e são
determinantes. O matrimônio por conveniência, ato em si que estabelece um núcleo familiar até
o século XIX, conforme aponta Maia (2011), se dava por meio dos arranjos em que a
conveniência econômica e social eram os fatores preponderantes. A responsabilidade da
escolha se dava pelo acordo entre as famílias de origem dos indivíduos envolvidos, cabendo à
mulher ser “escolhida”, numa lógica de mercado matrimonial em que os atributos da mulher
tida como ideal eram pesados na balança no momento da escolha.
Compreende-se que o desenvolvimento da sociedade e a complexidade das relações
sociais que foram se estabelecendo ao longo do tempo colocaram em cheque o formato da
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construção do matrimônio. Os interesses familiares, as atribuições físicas, intelectuais e morais
deixaram de ser os únicos elementos necessários para a fundamentação do matrimônio ideal
(MAIA, 2011). Um novo ingrediente emerge na história da conjugalidade e muda os rumos da
família e da condição feminina na sua própria história. O amor romântico passa a ser o elemento
fundador da vida íntima em família. “O casamento de conveniência passa a ser vergonhoso e o
amor...bem, o amor não é mais uma ideia romântica, mas o cimento de uma relação” (DEL
PRIORE, 2005, p.321).
Dessa maneira, o amor romântico inaugura a conjugalidade moderna, em que se
fundamenta na intimidade da vida a dois, ou seja, o casamento moderno passa a se estruturar
por meio da escolha individual e pessoal, o que de certa forma torna para a mulher uma relação
mais atrativa, conforme discute Costa (2005), na medida em que o sentimento e satisfação
pessoal estabelecem o vínculo e a “escolha” passa a ser uma via de mão dupla.
O que temos é que o amor romântico passa a ser sinônimo de felicidade e o
casamento a realização do mesmo. Assim sendo, tal sentimento se torna domesticado e passa a
fundamentar as relações domésticas estabelecendo o lugar de pertencimento de cada indivíduo
na relação conjugal patriarcal que o amor efetiva (DEL PRIORE, 2005, p.28).
Mary Del Priore (2005) destaca o ideal do amor domesticado ainda no Brasil
Colônia, ao analisar que os costumes e tradições dos portugueses foram introduzidos no
cotidiano da colônia e determinantes para as relações sociais entre os indivíduos. Dessa
maneira, as relações amorosas sofreram alterações a partir do interesse da coroa portuguesa e
dos membros que a compunha. O objetivo era regulamentar o cotidiano das pessoas, codificar
comportamentos morais, padronizar os comportamentos familiais e exercer controle sobre a
sexualidade dos indivíduos.
A mesma autora enfatiza a apropriação da mentalidade patriarcal pela igreja, ao
passo que, tal instituição no seu discurso e na sua prática estabeleceu situações e mecanismos
de dominação nas relações entre os sexos. A Igreja Católica foi determinante para a existência
dos padrões de gênero, das funções domésticas da mulher e mais, fora responsável pela
legitimação do modelo ideal de mulher: pura, generosa, obediente e submissa ao marido. Esta
codificação da relação amorosa imperou no Brasil até o período da industrialização, onde, o
amor romântico e sua nova roupagem ganha força nas relações conjugais.
O que se constata é que a mulher gradativamente ganhou a função de agente
dos projetos do Estado e da Igreja no seio da família. Daí a força e a ambiguidade de sua
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condição. Desse modo, o discurso da Igreja17 sobre o amor conjugal tornou-se um instrumento
para a normatização das populações femininas ao passo que, doutrinou o padrão de relações
conjugais moralmente aceitos, excluindo as múltiplas funções da identidade feminina que até
então eram exercidas, classificando-as como ilegítimas18 (DEL PRIORE, 2008, p.110).
Esse processo reflete o interesse e a própria formação da família burguesa e,
portanto, a valorização da propriedade privada e a manutenção do patrimônio. É a lógica
patrimonial se formando no país e os efeitos da conjugalidade sendo determinantes nesse
processo histórico. O amor enquanto sentimento devia ser nitidamente objeto de uma educação
dos sentidos, mas isso, sobretudo, para as mulheres. Conforme Del Priore (2008), a vida
familiar deveria se consolidar num emaranhado de sensações domésticas, e a mulher era a
responsável pela reprodução de tais sensações. O cuidado, a serenidade, a obediência ao marido
e à moral religiosa são algumas dessas sensações postas para as mulheres na busca de se
legitimar o ideal de família: patriarcal e burguesa.
Perante tais apontamentos, entende-se que o amor e o caráter romântico são
aquisições da conjugalidade moderna e resultaram em práticas discursivas. Dessa maneira
recodificaram o modelo de instituição da família, por meio do casamento, enquanto uma
escolha pessoal e sentimental. Entretanto, há limites nesse amor, afinal, o amor não rompe com
as camadas da estratificação social.

O amor torna-se motivo exclusivamente legítimo de escolha de companheiro,
por isso tem de filtrar-se todos aqueles momentos da paixão ameaçadores,
perigosos para a existência e que colocam as coisas em termos de vida ou de
morte (LUHMANN, 1991, p. 196).

A escolha que o amor romântico inaugura não é livre das convenções sociais. Existe
uma homogeneidade entre os amantes, conforme analisa Maia (2011). A posição social, o
capital econômico e cultural, e a raça são fatores determinantes para a relação amorosa. Dessa
maneira, o amor romântico, apesar do discurso da escolha, também não rompe com os padrões
“Os discursos da Igreja sobre o casamento e sobre a catequese, mais uma vez, apresentam-se como preservadores
da hierarquia estabelecida, marcadores das distâncias que deveriam ser mantidas e não como corretores ou
equalizadores sociais (PIMENTEL, 2012, p.115).
18
“A afirmação desse imaginário vai delimitando o lugar a ser ocupado pelas mulheres, excluindo-as, reservandolhes uma posição externa, sinal de alerta, além de ir criando a necessidade de vigilância, pois, mulheres livres
podem significar a perdição para os homens” (PIMENTEL, 2012, p.118).
17
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de gênero, se tornando um agravante na submissão e opressão feminina, na medida em que fora
colocado como o ideal de felicidade e o caminho para a mesma, forçando dessa maneira o ato
do casamento para o encontro da sonhada felicidade, ainda que fosse dentro de uma relação de
assujeitamento pela dominação masculina. Pois ainda que o amor entre marido e mulher não
fosse o esperado, este seria substituído pelo amor incondicional pelos filhos, e a realização
feminina estaria garantida na função materna.
É importante salientar que a constituição do casamento por amor ainda que dentro
de uma estrutura polarizada de dominação do masculino pelo feminino, foi e é mais atrativo às
mulheres, pois, com o estabelecimento da residência familiar conjugal, as mulheres
encontraram soberania na administração do lar.
O governo da casa se tornou mecanismo de compensação para às mulheres que não
possuíam carreira profissional fora da esfera doméstica e mecanismo de convencimento para o
processo de subordinação que a condição feminina teria na estrutura do casamento. Toda esta
codificação está sustentada no ideal de naturalização das aptidões femininas e na divisão sexual
das tarefas historicamente também naturalizadas.
Apreende-se que a história das mulheres está marcada pelo amor e sua estrutura de
dominação. O contrato sexual e social estabelecido pelo matrimônio reflete a dinâmica sexista,
e mais, evidenciam a estrutura patriarcal e patrimonial na formação das famílias. O poder
atribuído à primeira-dama está intrinsecamente sustentado nessa dinâmica que o casamento
institui e que a apropriação do estado patrimonial reflete. Assim sendo, problematizaremos
acerca do matrimônio enquanto contrato, e sobre a condição feminina nessa relação contratual.

2.1.2 - As armadilhas do contrato: o lugar da mulher no casamento

Já nas primeiras décadas do século XX, medidas de incentivo ao casamento visto
como legítimo, indissolúvel, foram criadas para que o processo de disseminação da família
constituída de forma legal fosse consolidado. Segundo Cláudia Maia (2011), o aparato jurídico
brasileiro começava a imperar. Foi com o primeiro código civil em 1917 que o Estado
reconheceu a família conjugal como o modelo oficial, e o casamento como a forma contratual
para a constituição da estrutura familiar. Desse modo, o casamento era entendido,
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juridicamente, como o estabelecimento de um contrato entre partes iguais, baseado em
obrigações mútuas e na divisão hierárquica dos papéis de gênero.
A naturalização da vontade de casar colocada pelos códigos morais da sociedade
brasileira principalmente para as mulheres, fora responsável por ocultar a ambivalência e a
instabilidade do contrato do casamento, pois, identifica-se que as trocas consideradas como
simétricas são simultaneamente responsáveis pela desigual relação entre os indivíduos, ou seja,
gerando dessa maneira outra forma de dependência e submissão, aquela da esposa pelo marido
(Maia, 2011).
O argumento de Carole Pateman (1993) revela que o casamento estabelece um tipo
de contrato que assegura aos homens o direito político sobre às mulheres e legitima o aceso aos
seus corpos. A fonte instauradora desse direito está no contrato social original, que desse modo,
é entendido também como o contrato sexual. Pateman pontua que a história do contrato social
fora contada pelos teóricos clássicos de forma restrita, pela metade, pois excluiu de suas análises
a forma como o patriarcado moderno se consolidou.
A história contada evidencia que o contrato social pôs fim ao patriarcado,
legitimando a liberdade civil dos homens. Entretanto, o que se destaca é que há outras coisas
ocultas nesse processo de formação do pacto original que dá gênese à sociedade civil, são elas:
“a dominação dos homens sobre as mulheres e o direito masculino de acesso sexual regular a
eles” (PATEMAN, 1993, p.17). Compreende-se que o contrato social é visto como libertador e
o contrato sexual como aprisionador. O contrato original cria ambas, a liberdade dos homens e
a sujeição feminina. Conforme Pateman (1993) e Maia (2011), a história do contrato sexual
reflete e revela a instituição do casamento.

Claro que nem todos os casais se comportam da mesma maneira, como
“esposas” e “maridos”, mas a história do contrato sexual elucida a instituição
do casamento; não importa o quanto um casal evite reproduzir as relações
matrimoniais patriarcais, nenhum de nós consegue escapar completamente das
consequências sociais e legais do ingresso no contrato do casamento
(PATEMAN, 1993, p. 37).

Autoras e militantes feministas, segundo Pateman (1993), discordam do
entendimento de casamento enquanto um ato contratual, pois, o argumento é que uma
instituição em que uma parte, o homem marido detinha o poder de mando sobre sua mulher,
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está longe de ser uma relação contratual. O que se pontua é que as feministas destacaram as
deficiências do contrato de casamento, ao passo que, não são as próprias partes que definem os
termos do contrato. Identifica-se, dessa maneira, que ao partir do entendimento de que a
sociedade civil é formada através do contrato social legitimando a liberdade civil, e essa
liberdade é heterossexual masculina, a codificação civil, por meio de legislações e códigos
jurídicos-morais, não contempla a condição feminina, e assim sendo, as mulheres já entram
como parte submissa e desigual na contratação matrimonial.
A declaração de um juiz norte-americano em 1888, citada na obra de Simone de
Beauvoir, O segundo Sexo (1974), evidencia a essência patriarcal da legislação em torno do
contrato do casamento.

[...] quando as partes contratantes ingressam no estado de casados, elas não só
entraram em um contrato como em uma nova relação [...] Foi pelo contrato que
a relação foi estabelecida, mas, ao ser estabelecida, o poder das duas partes em
todo o seu alcance e duração termina. Seus direitos nesta condição são
determinados pela vontade do soberano como evidenciada pela lei
(BEAUVOIR, 1974, p.637).

A realidade histórica brasileira aponta para os limites econômicos e as fronteiras
sociais no estabelecimento dos matrimônios. A relação entre iguais, fora norma padrão nas
relações conjugais e na formação das famílias. O patrimônio, o seu aumento e a sua manutenção
foram e são fatores determinantes na instituição do casamento entre famílias tradicionais. Desse
modo, de acordo com a análise de Del Priore (2005), os fatores políticos e econômicos para as
famílias ricas foram ao longo da história mais expressivos e imprescindíveis do que o amor
romântico. O ato do casamento, desse modo, é um ato econômico de valorização do patrimônio
e da propriedade privada, por isso, a necessidade de sua manutenção.
Considera-se que o significado da separação de família e política, de privado e
público – público entendido enquanto civil – só pode ser esclarecido quando for colocado em
contexto do contrato sexual. Destaca-se que o poder conjugal não é paterno, ele faz parte do
direito sexual masculino enquanto homem e não enquanto pai (PATEMAN, 1993, p.42). Assim
sendo, apreende-se que o casamento está marcado pelo exercício do patriarcado moderno que
é fraternal, contratual e parte constituinte da sociedade civil capitalista.
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2.2 – A ascensão das mulheres à esfera pública

Estamos agora diante do grande salto qualitativo da humanidade, a revolução
industrial é instaurada e com ela nasce o capitalismo. Um sistema de exploração e dominação
marcado pela luta de classes. Um sistema industrial que deveria ser libertador torna-se
ferramenta de escravidão sofisticada, pois se efetiva de dentro para fora em cada um dos
membros (MURARO, 2002, p.130 e 131).
Com o advento do capitalismo a divisão sexual do trabalho ganha forma e se
legitima. “A primeira divisão do trabalho é a que se fez entre o homem e a mulher para a
procriação dos filhos” (ENGELS, 2002, p. 67). Engels (2002) defende que, diante da construção
monogâmica que a sociedade passou a ser regida, só se alcançará uma igualdade efetiva, entre
homem e mulher, se houver uma reincorporação de todo o sexo feminino à indústria social, que
requer, portanto, a supressão familiar individual enquanto unidade econômica da sociedade.
Partindo da notória desigualdade de gênero consolidada na história da humanidade,
é importante ressaltar que, apesar dos espaços conquistados, a condição feminina ainda é
marcada por estigmas sustentados na ideologia do patriarcado, cujos sinais podem ser
apreendidos na naturalização da mulher ao espaço privado, à esfera doméstica. Desse modo, a
apropriação do espaço público, apesar da abertura estratégica do sistema, não foi uma tarefa
fácil para as mulheres, pois foi preciso lutar politicamente para alcançar postos e funções que
até então não eram realizados por elas.
Os atributos de feminilidade foram transferidos e muitas vezes exigidos das
mulheres que passaram a desempenhar funções públicas, entretanto, identifica-se a
contraditória postura que as mulheres tiveram que lidar para sua afirmação ao longo da história
da apropriação do espaço público. É o que Bourdieu (2011) problematiza em A Dominação
Masculina:

O acesso ao poder, seja ele qual for, coloca as mulheres em situação de Double
bind (duplo laço): se atuam como homens, elas se expõem a perder os atributos
obrigatórios da “feminilidade” e põem em questão o direito natural dos homens
às posições de poder; se elas agem como mulheres, parecem incapazes e inaptas
à situação (BOURDIEU, 2011, p.84).
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A emergência do movimento feminista se configura diante dessa conjuntura de
inserção da mulher na esfera pública, a conquista do espaço público se deu por meio da
participação política feminina, e o movimento feminista foi o principal responsável pela
visibilidade política que as mulheres aos poucos foram alcançando. O Feminismo19 dá voz e
existência à condição feminina. “Portanto, a conquista feminina e feminista do chamado “século
das mulheres”, o XX, foi o direito à existência, sem o qual é impossível começar, se queremos
um mundo fundado na justiça social, no respeito e na liberdade” (RAGO, 2004, p.34).
Na realidade Brasileira o movimento feminista configura-se por liderança de Bertha
Lutz que retorna ao Brasil e imprime sua militância ao movimento. A história do feminismo
neste momento se confunde com a história da sua principal liderança brasileira que compunha
as chamadas Sufragetes Brasileiras, pois, lutavam pelo sufrágio universal. Celi Regina Jardim
Pinto (2003) problematiza que

O feminismo daquele período esteve intimamente associado a personalidades.
Mesmo quando apresentou algum grau de organização, esta derivava do esforço
pessoal de alguma mulher que, (...) se colocava no mundo público na defesa de
novos direitos para as mulheres” (PINTO, 2003, p. 14).

Apreende-se que assim como nos Estados Unidos e na Europa, a primeira
manifestação do feminismo no Brasil perde força política após essa primeira efervescência em
prol do direito ao voto. E a partir de 1960, conforme Pinto (2010), a luta feminista emerge
novamente no cenário brasileiro. O país vivia um caminho inverso ao resto do mundo, eclodia
no país o Parlamentarismo, personificado na figura do presidente Jânio Quadros. Em 1963 temse como panorama social o golpe militar que inaugura a ditadura no país e transforma a figura
do presidente em um ditador. “O regime militar via com grande desconfiança qualquer
manifestação de feministas, por entendê-las como política e moralmente perigosas (PINTO,
2010, p. 16, 17)”.

19

(...) o feminismo procurou, em sua prática enquanto movimento, superar as formas de organização
tradicionais, permeadas pela assimetria e pelo autoritarismo. (...) busca repensar e recriar a identidade do sexo sob
uma ótica em que o individuo, seja homem ou mulher, não tenha que adaptar-se a modelos hierarquizados, e onde
as qualidades “femininas” e “masculinas” sejam atributos do ser humano em sua globalidade (ALVES
&PITANGUY,1985, p. 8-9)
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A história da mulher no Brasil, apesar de não ser exatamente a história do
feminismo, é marcada e iniciada pelas mulheres militantes do movimento feminista. Soihet et
al (2001) ponderam que as atrizes do movimento feminista realizam a história da mulher antes
mesmo das historiadoras e é diante desta conjuntura que os espaços acadêmicos, de formação
intelectual, abrem espaço para a temática. O crescimento do feminismo no Brasil é notório, e
com passar dos anos o movimento que se configura como dinâmico vai ganhando terreno e
aumentando suas estratégias de ação. O aparecimento do jornal Nós Mulheres, em 1975, foi um
importante aporte da luta feminista no país, na medida em que, se tornou um canal de denúncia
da opressão feminina, e de exercício da participação política das mulheres.
A atuação do movimento feminista, a partir da década de 1970, é de suma relevância
para o estudo apresentado e para a compreensão da atuação política ao longo da nossa história.
As lutas travadas a partir de tal momento levaram a um olhar diferenciado do Estado para com
a igualdade de gênero. Foi o movimento feminista que introduziu as chamadas “lutas
específicas”, é ele o responsável pela introdução das questões sobre a mulher no seio do
movimento político partidário e sindical. “A ação política do feminismo naquele momento
histórico, contribuiu para publicizar questões até então reservadas ao mundo do privado (...)
(FERREIRA E MELO, 2000, p. 04)”.
Seja na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro país, o
feminismo é marcado pela sua força e vitalidade que advém da sua diversidade e do seu poder
de adaptação a diferentes idades e culturas. O feminismo é global? Essa é a pergunta que
Castells (2010) ecoa em parte da sua obra O Poder da Identidade e que as manifestações
feministas por todo o mundo tratam de responder. Não há um único feminismo, o que se tem é
uma polifonia de pensar e agir. As mulheres que construíram e constroem a trajetória do
feminismo são muitas e é essa pluralidade que fundamenta o movimento.

2.3 – Gênero e política: os desafios da participação feminina.

É evidente a necessidade de problematizar a participação política feminina, ao
passo que esta apresenta várias características que devem ser consideradas para a compreensão
da função simbólica da primeira-dama. Isso se faz necessário também pelo fato de que a
inserção da mulher no campo político foi tardia, destaca-se que a única via de participação que
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a mulher encontrava antes disso era através de manifestações e organizações coletivas dos
movimentos sociais, em especial o feminismo. Evidentemente, sabe-se da importância destes
movimentos sociais e, que eles não são menores que a participação das mulheres nas esferas
representativas do governo. No entanto, precisamos analisar a representação política feminina,
para compreender e situar o primeiro-damismo na estrutura do poder político.
Entre as décadas de 1950 e 1960 foram produzidas muitas análises sobre o
comportamento político, o que se pretendia em um primeiro momento histórico era definir o
que seria a cultura política de uma determinada nação. Dessa maneira buscava-se assim se
distanciar das demais explicações da ciência política vigentes na época, que tinham como
característica marcante, a ênfase no institucionalismo das origens judicialistas da disciplina.
(COUTO, 2012).
Desse modo, conforme apontam Almond e Verba (1989), a cultura política de uma
nação é a distribuição particular de padrões de orientação para objetos políticos entre os
membros da determinada nação. Entende-se que essas orientações seriam testadas através de
variadas classes de objetos políticos, que surgiriam a partir e por meio dos sentimentos mais
gerais, passando por processos entendidos como políticos e administrativos, para então que se
chegue ao papel do indivíduo (COUTO, 2012).
A abordagem apresentada pelos autores Almond e Verba (1989) acerca do
comportamento político não foi capaz de analisar com propriedade o sujeito feminino, por este
não está inserido nos espaços de representação política. A justificativa rasa apresentada foi o
apolitismo feminino. Avelar (2001) analisa que o determinismo culturalista, do estudo de
Almond e Verba, (1989) estava fora da realidade, pois entendia que o comportamento político
feminino não foi enfocado de forma devida. O referido autor entende que as mulheres assumem
muitos papéis, os de mãe, esposa, educadora, estudante, trabalhadora, entre outros, o que se
configura como entrave ao acesso e ao exercício da participação política. Destaca que para a
aferiçãodo grau de envolvimento político determinados fatores devem ser levados em conta,
tais como:

(...) o grau de interesse pela política, disposição para votar, base da
decisão do voto (personalista ou partidária), e o envolvimento nas
campanhas eleitorais. (...) também deveriam levar em conta alguns
outros fatores, tais como situação social, e diferenciando, (...) aquelas
que permaneceram como donas de casa, sem inserção no mercado de
trabalho, daquelas que trabalham fora de casa. Além disso, o corte de
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idade, diferenciando as mulheres em ciclos de vida distintos, bem como
seu grau de escolaridade (...) (AVELAR, 2001, p.88).

Diante da tentativa de justificativa da ausência feminina nos espaços de
representação política pela via do apolitismo político e/ou do conservadorismo político,
identifica-se que tais rebatimentos refletem a condição histórica que a hierarquia de gênero
codificou nas relações sociais entre homem e mulher e o lugar de cada sujeito na estrutura
social. A dominação masculina, e a formatação da sociedade ao longo da história pelo e para o
homem, dificulta e cria barreiras para a participação feminina, ao encarregá-la de diversos
papéis desempenhados na esfera doméstica, criando barreiras para sua participação política e a
ocupação dos espaços públicos (BOURDIEU, 2002).
Apreende-se que o movimento feminista e os demais grupos de mulheres
possibilitaram a participação política feminina ao reivindicarem a inserção das mulheres nos
diversos espaços públicos e ao levantar bandeiras de questionamento contra o patriarcado, o
sexismo (LISBOA, 2010). Entretanto, é preciso problematizar essa inserção, na medida em que,
os padrões de gênero e a hierarquia entre homem e mulher historicamente se mantiveram.
A entrada da mulher na vida política, conforme sinaliza Miguel (2003) e Couto
(2012), acontece através de duas grandes vias: por meio das relações familiares, quando o
capital político foi acumulado por meio do reconhecimento da família pertencente na figura dos
pais, maridos ou irmãos; ou ainda quando a mulher já possuía uma trajetória de participação
política. O primeiro-damismo é claro exemplo da entrada feminina na política por via familiar,
entretanto reflete a lógica do capital político que tem a função de manter o poder em detrimento
do interesse privado. Desse modo o poder simbólico consolidado nessa função política mantém
a hierarquia de gênero e a relação de dominação masculina ao passo que se constitui uma função
intimamente ligada e subordinada à figura masculina no poder executivo. “O capital político é
uma forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e no reconhecimento (...) pelas quais
os agentes conferem a uma pessoa (...) os próprios poderes que lhes reconhecem” (BOURDIEU,
2002, p.187).
A caracterização equivocada dos gêneros numa perspectiva biológica20 que
classifica hierarquicamente o homem e a mulher também é responsável pelo entrave da
20

Conforme Costa e Bruschini (1992), o aspecto biológico da diferença social inata não dá conta da explicação dos
comportamentos diferenciados de homens e mulheres na sociedade. Diferentemente do sexo, o gênero é um
produto social apreendido ao longo das gerações.
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participação feminina na política. O emprego das diferenças biológicas tem sido usado como
justificativa para o domínio masculino na política. O discurso em torno da condição biológica
feminina naturaliza a não participação da mulher, na medida em que diz que ela é
biologicamente mais passional e emotiva, não dando espaço para a razão. Conforme salienta
Ferreira (1995), esse discurso ainda se faz atual nas relações sociais, as propagandas
publicitárias, séries e novelas veiculadas na mídia brasileira refletem a força e a reprodução
desse discurso sexista que penaliza a participação política feminina e cristaliza estereótipos 21
de gênero.
A literatura acerca da participação política da mulher tenta buscar mecanismos de
diferenciação da atuação do homem na política. Isso se dá diante da necessidade de exemplificar
e registrar a inserção política feminina já que a história tradicional não dá a devida atenção à
representação feminina. A carreira política da mulher pode ser compreendida a partir de dois
fatores apresentados por Pinheiro (2007):

(I) moral, que atribui às mulheres uma atividade mais ética, honesta,
“doce” e conciliadora, entre outros atributos; e (II) temático, que
associa sua atuação às áreas mais relacionadas aos cuidados, como uma
extensão de seu papel no espaço privado, e que, na esfera das políticas
públicas, traduz-se em uma atuação em áreas como educação, saúde,
direitos humanos, ou voltada para grupos carentes de algum tipo de
atenção especial, como crianças, idosos e portadores de deficiências
(PINHEIRO, 2007, p.31).

O entendimento sobre a moral consiste na formulação social do papel do homem e
do da mulher que está intrinsecamente naturalizado na sociedade do ocidente e que dificilmente
é identificado em suas manifestações, visto que estão inseridos no plano mais simbólico. O que
se destaca é que a naturalização dos papéis atribuídos ao sexo está tão formalizada que as
próprias mulheres se associam ao “ser ética, honesta, conciliadora” (PINHEIRO, 2007. p. 31).
É na lógica moral que se percebe o conceito de dominação masculina de Bourdieu (2002), em
que se percebe que “o dominado tende a assumir a respeito de si mesmo, o ponto de vista
dominante” (BOURDIEU, 2002, p. 144). Já o segundo fator, o temático é aquele que define a

“Os estereótipos são construções mentais falsas, imagens e ideias de conteúdo alógico que estabelecem
critérios socialmente falsificados. Baseiam-se em características não comprovadas e não demonstradas,
atribuídas a pessoas, coisas e situações sociais, mas que, na realidade, não existem” (LAKATOS, 1996, p.106)
21
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atuação feminina na política, seja por meio desua presença em comissões ou através de suas
proposições na Câmara dos Deputados.
Todas estas questões que refletimos, e que foram identificadas ao longo da história,
evidenciam a desigualdade de gênero no espaço público e no exercício do poder político. É
perante tais entraves e por meio da luta constante dos movimentos femininos e feministas que
determinadas mulheres chegaram a posições de destaque político. Outras se projetaram por
outros caminhos, um deles é a força patrimonial da família, que se instaura como o caminho
propício para o exercício político da mulher primeira-dama.
Compreende-se desse modo, que esta função simbólica carrega paradoxalmente
uma perspectiva de representação política feminina e na mesma via de acesso, uma perspectiva
de representação do poder patrimonial familiar que na sua base é masculino e patriarcal. “A
igualdade formal entre os homens e as mulheres tende a dissimular que, sendo as coisas em
tudo iguais, as mulheres ocupam sempre as posições menos favorecidas” (BOURDIEU, 2002,
p.110).
A função do primeiro-damismo congrega tais constatações de Bourdieu (2002) na
medida em que se configura como um campo de prestígio político, mas encontra-se
hierarquicamente subordinada ao homem chefe do poder executivo. Bourdieu afirma que as
mudanças visíveis que afetaram a condição feminina ao longo da história se encarregam de
mascarar a permanência de estruturas invisíveis e afirma ainda que só por meio de um
pensamento relacional é possível esclarecer e contrapor a divisão de trabalho e poderes, e os
diferentes setores que estruturam o mercado de trabalho em que homens e mulheres estão
inseridos.
Apreende-se que apesar dos avanços na condição feminina na vida política
brasileira, houve e há a persistência de inúmeros entraves para a efetivação de tal participação,
na medida em que a distribuição de poder entre homens e mulheres é desigual. Entretanto, Com
a redemocratização do Brasil, os sujeitos sociais ganharam espaço e visibilidade no exercício
de sua cidadania. Em uma sociedade historicamente sexista e patriarcal a visibilidade e o
exercício pleno da cidadania e participação política feminina dão-se por meio da resistência
política apresentada pelos movimentos de mulheres, entre eles, o feminismo. Quando se leva
em conta a vivência de participação das mulheres nos movimentos populares, o privado tornase político, dá-se existência a uma experiência até então silenciada e desta maneira, abre-se a
possibilidade de pensar a mudança (BRITO, 2001).
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2.4 – Dama e dona da história: O surgimento do primeiro-damismo

Os registros históricos nos indicam que o surgimento do primeiro-damismo
remonta a um passado distante da nossa história, ainda no Brasil império. Conforme aponta
Torres (2002), há indícios de que a figura simbólica da primeira-dama tenha surgido na pessoa
da Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, no momento em que essa assume participação
política no processo de independência do país.
O destaque que Dona Leopoldina ganha na história do primeiro-damismo é diante
do fato de que sua atuação política caminhou na contramão do ideal de mulher submissa e
restrita ao espaço doméstico, que imperava em sua época. Desse modo, identifica-se que a
mulher primeira-dama tende a fugir de algumas determinações morais com base sexista e
patriarcal, na medida em que, sua atuação política pode se sustentar numa postura ativa e
dominante, como foi o caso da Dona Leopoldina (TORRES, 2002).
O processo de emancipação política do Brasil contou com a fundamental atuação
da imperatriz Leopoldina. Conforme a historiografia relata, Leopoldina fora essencial no
aconselhamento de Dom Pedro I e de como deveria proceder frente à Corte Portuguesa.
Leopoldina demonstra sua capacidade política, ao passo que dribla as convenções morais que
colocavam a mulher em um campo de passividade e se torna voz ativa que aconselha e muda
as decisões do príncipe. Entretanto, isso não se deu de uma hora para outra, diferentemente da
maior parte das mulheres, Dona Leopoldina foi ao longo de sua vida educada e formada para
ser imperatriz, para ter voz ativa e poder de decisão política, pois era proveniente de família
nobre. Sua educação estava fundada na participação política e não na concepção reprodutora
que a grande parte das mulheres eram formadas. A imperatriz Leopoldina “assume papel
político ao lado do marido, no sentido de contribuir para com os destinos de toda uma nação”
(TORRES, 2002, p.81).
A história conta que a carta escrita por Dona Leopoldina para seu marido, no mesmo
momento em que a corte portuguesa ordenava o retorno príncipe, foi crucial para a decisão
tomada por Dom Pedro I. As palavras escritas por Leopoldina foram claras: “o pomo está
maduro, colhei-o já, senão apodrece” (COSTA e MELO, 1996, p.114). A exigência da primeiradama por uma decisão do marido a favor do Brasil foi crucial para o ato de independência. E a
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decisão foi tomada: “É tempo...independência ou morte...Estamos separados de Portugal”
(COSTA e MELO, 1996, p.115).
A ousadia de Dona Leopoldina foi determinante para a consolidação do primeirodamismo numa concepção de participação política feminina mais ativa o que ao longo da
história do Brasil não será visto com a mesma proporção. O que se destaca é que o Brasil,
enquanto nação, traz em sua história a participação decisiva de uma mulher, de uma primeiradama, que colocou em xeque as convenções sociais, a moral sexista e assumiu um papel político
na condição de protagonista ao lado da figura masculina que a história oficial dá destaque.
A figura da primeira-dama emerge no Brasil, em um contexto de construção da
nação e nesse sentido,

o primeiro-damismo nasce eminentemente como gestão política de
racionalidade decisória e de ascendência ao marido governante,
diferentemente dos moldes de atuação das primeiras-damas dos
governos posteriores, que passaram a desenvolver atividades
assistenciais vinculadas ao paternalismo e ao assistencialismo (...)
(TORRES, 2002, p.83).

A trajetória de Leopoldina, enquanto mulher e primeira-dama, demonstra a sua
capacidade política além do tempo e época vigentes, pois sua postura de autonomia política e
uma identidade forte, ativa, sem submissões revelam uma mulher que caminhou na
desconstrução dos ideais de gênero em sua vida. Isso nos possibilita pensar que apesar das
determinações de gênero e da estrutura sexista da sociedade, a construção dos sujeitos
masculinos ou femininos, ou qualquer outra categorização possível não é algo estático e
cristalizado, e sim algo construído na interação entre os sujeitos, interação esta que são relações
de poder. Desse modo o primeiro-damismo congrega em si poder e subordinação e é a interação
que cada uma assume que dirá qual campo terá mais evidência.
Durante o Império e República Velha a historiografia não traz nenhuma outra figura
marcante de primeira-dama. É somente no governo de Getúlio Vargas na década de 1940 que
o primeiro-damismo ganha força no Brasil novamente. E agora emerge com uma nova
roupagem diante do contexto histórico que o país vivia, marcado pela implantação do Estado
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Novo, pelo esvaziamento dos espaços coletivos das classes trabalhadoras e pela pauperização22
do mundo do trabalho.
Nesse momento histórico em que o mundo vive a segunda guerra mundial e o Brasil
encontra-se inserido nesse processo, emerge a primeira campanha assistencialista no país,
campanha que dá forma ao projeto da Legião Brasileira de Assistência – LBA, grande
instituição nacional que se encarregou de realizar a política social de forma assistencialista no
Brasil, presidida pela Dona Darcy Vargas, esposa do presidente. É nesse momento que a
assistência social passa a ser associada à figura da primeira-dama, de forma institucionalizada
(IAMAMOTO e CARVALHO, 1993, p.257). O objetivo do governante ao instituir a sua esposa
presidente da LBA era claro, este é um grande caminho para legitimar seu governo por meio
do assistencialismo, para corriqueira na dinâmica da dominação política.
Getúlio Vargas inaugura, desse modo, a LBA como um campo estatutário das
primeiras-damas e demonstra o aparelhamento do Estado a favor dos interesses pessoais, na
medida em que este ato reflete “a simbiose entre a iniciativa privada e a pública, a presença da
classe dominante enquanto poder civil e a relação beneficiário/pedinte (...)” (SPOSATI, 1985,
p.46).
O que se identifica no referido momento histórico do Brasil é o Estado no controle
da pobreza por meio de práticas fragmentadas e focalizadas e é nesse período que o primeirodamismo surge no país com a roupagem do trabalho social assistencialista. A primeira-dama
com seus atributos de senhora, dama da alta sociedade, assume o papel de mediar os interesses
do Estado e do empresariado por meio de práticas que possuam status de caridade e
benemerência e de tutela das classes subalternas (TORRES, 2002).
É nessa segunda concepção de primeira-dama que os atributos tidos como feminino
passam a ser exigência para às primeiras-damas, ao passo que, o cuidado, a sensibilidade e o
caráter maternal da mulher são indispensáveis para o jogo político e para a dominação das
classes empobrecidas que se tornaram objetos fins do assistencialismo. Esses atributos de
feminilidade vão de encontro com outra grande figura simbólica do primeiro-damismo na

CASTEL (1998) em seus estudos sobre as metamorfoses da “questão social”, na Inglaterra no século XIV,analisa
a existência de uma população pauperizada considerada entre indigentes inválidos, desobrigados do trabalho por
fatores tais como doença, velhice e viuvez e, diante disso, com direito à assistência, e indigentes válidos, os
vagabundos e similares, que estariam aptos ao trabalho, mas sem direito à assistência. Para o autor, este
“fenômeno”, o qual designa como pauperismo, não pode ainda ser entendido como uma expressão da “questão
social.
22
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América Latina, uma mulher que se tornou símbolo de ascensão política, exemplo de prestígio
e popularidade por via da função de primeira-dama.
No auge da política populista na Argentina ascendeu no cenário político o mito
Evita Perón, esposa do Presidente Juan Perón que esteve à frente do país entre 1946 a 1995.
Utilizamos a palavra mito para descrever a primeira-dama, diante de sua trajetória de ascensão
rápida e expressiva. Para Martínez (1996), Eva Perón subiu como um meteoro, saindo do
anonimato de papéis coadjuvantes no rádio e chegando ao trono até então jamais ocupado por
uma mulher, o de “benfeitora dos humildes e chefe espiritual da nação”.
Em poucos anos a primeira-dama Eva Perón se transformou em um fenômeno
mesmo sem ocupar um cargo específico no governo argentino, apenas o de mulher do
presidente. Sua atuação conquistou popularidade no país e no mundo ganhando mais destaque
que a figura do presidente. E, de acordo com Martínez (1996), o destaque não era somente nas
relações internacionais e também no próprio governo. Evita agia como um homem e tinha
postura ativa na condução do governo argentino, “(...) una mujer que crece, se desarrolla, se
afirma... y pronuncia discursos” (ORTIZ, 1995, p.156). Sempre presente no campo de frente
da execução do governo, Eva Perón se tornou o elo do governo para com a população.

Y en las grandes celebraciones, de las que el 17 de octubre era la
principal, su presencia era infaltable en el balcón de la Casa Rosada
al lado de Perón. La plaza colmada se electrizaba al sonido de su voz,
amplificada por los parlantes; muchas veces el discurso se
transformaba en un diálogo, con las respuestas coreadas por cientos
de miles de gargantas (ORTIZ, 1995 p.158).

Martínez (1996) destaca a inversão de papéis que é percebida no governo Perón.
Conforme os fatos históricos, identifica-se que Evita Perón assumiu uma posição de comando
do governo e traz para si as rédeas do poder. A representação social que Eva Perón ganha
perante a população argentina se trata de um fenômeno sem paralelo na história e por isso os
Argentinos imortalizaram no imaginário popular e na moral histórica do país.
Evita Perón foi imortalizada no âmbito do assistencialismo e do paternalismo. Seus
discursos e práticas de benemerência foram essenciais para a política populista do governo
Perón. Ao falar em primeiro-damismo, sua trajetória é sempre lembrada como exemplo eficaz
de uma primeira-dama que trabalhou constantemente para valorização da figura central do
64

governante, seu marido. Torres (2002) problematiza ainda que a mitologia construída em torno
de Evita trata tanto do que de fato fez e do que poderia ter feito. Desse modo muitos fatores de
sua história foram e são contados baseados no imaginário popular. É essa representação popular
da figura Evita que a construiu enquanto um mito23.
O discurso de Eva Perón afirmava sua ação em nome do amor ao marido e ao seu
povo. Sua habilidade política deu tom ao papel social que desempenhou. Isso nos demonstra o
quão dinâmico é o primeiro-damismo enquanto uma função política e feminina. Ainda que os
papéis de gênero sejam fortemente deterministas para a condição de ser mulher, eles não são
estáticos, como em toda relação de poder, é possível modificar a ordem e construir novas formas
de representação social (TORRES, 2002).
A primeira-dama carrega em si essa capacidade de dá o tom da sua representação
social, ora seguindo os rumos dos padrões gênero, ora construindo novas maneiras do exercício
do poder político, entretanto, com um fim claro, a valorização da sua condição patrimonial e
familiar. “As mulheres [...] são muito mais realistas, elas vivem constantemente em busca
daquilo que resiste às normas sociais e substituem estas normas por uma experiência
fundamental (...) viram pelo avesso a ideia de sua inferioridade em relação aos homens
(TOURAINE, 2007, p.65).
O que se propôs nesse capítulo foi destacar os desafios da atuação política feminina,
e refletir acerca dos limites culturais e sociopolíticos postos no exercício da função política da
primeira-dama. Em suma, apreende-se que a trajetória da primeira-dama é marcada pela
confluência de papéis de gênero e de papéis políticos que não se encontram estáticos24 e dessa
maneira possibilita que cada mulher que assume tal função construa sua representação social e
política. O primeiro-damismo é campo de poder e dominação, é contraditoriamente ao mesmo
tempo, lugar de afirmação e de submissão da mulher, cada uma dará o tom que mais forte falará
em sua atuação.

23

[...] a função mais importante do mito é, pois, fixar modelos exemplares de todos os ritos e de todas as atividades
humanas significativas: alimentação, sexualidade, trabalho, educação etc. (ELIADE, 1992, p.87).
24
Ainda que a sujeição feminina seja um dado histórico e persistente, as mulheres constroem diariamente práticas
de resistência, o que possibilita novas formas de interações sociais e esse é o caminho de luta política por igualdade
(GOUCHER e WALTON, 2011).
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CAPÍTULO III – DAMAS DO SERTÃO: O PRESTÍGIO POLÍTICO FEMININO

“A política é, antes, o processo pelo qual jogos de poder e saber
constituem a identidade e experiência”.25

Com o intuito de compreender a realidade política e a participação feminina no
sertão de Minas Gerais, o presente capítulo trata da consolidação do primeiro-damismo na
região, elencando algumas damas que tiveram prestígio político e social na história da política
local. Mulheres estas que construíram um campo de transgressão e se impuseram como
referência política. Buscar-se-á analisar a construção histórica do primeiro-damismo em
Montes Claros/MG e suas imbricações na autonomia política feminina e no processo de
dominação patrimonial. Objetiva-se analisar as atuações políticas de grandes damas como
figuras simbólicas expoentes da prática do primeiro-damismo, tais como Dona Tiburtina, Maria
da Cruz, e Joaquina do Pompéu. O que se busca é refletir sobre a representação política e social
dessas mulheres e o prestígio que adquiriram diante da dinâmica patrimonial que impera na
política brasileira e no sertão de Minas Gerais.
Aqui, o entendimento de sertão que se parte é do lugar distante das autoridades
coloniais, o “desconhecido”, o lugar geográfico e político pouco dominado pela corte no Brasil
Colônia e que aos poucos passa ser campo de disputa política entre as elites locais e/ou para
com autoridades nacionais. O sentido de sertão faz referência ao isolamento político e
econômico vivenciado por essa região, em especial o interior do estado de Minas Gerais
(AMADO, 1995).
E é nesse sertão de Minas que refletiremos acerca dos aspectos da representação
social das mulheres damas dessa terra. Entendendo por representação social, um fato ou figura
que o coletivo constrói e projeta na história. A representação social é entendida não como uma
cópia ou um reflexo, e sim, uma tradução da realidade histórica. Desse modo se apresenta de
forma dinâmica e móvel (JODELET, 2001). A representação é a possibilidade de comunicação
e o caminho pelo qual problematizaremos as figuras simbólicas das damas do sertão.

25

SCOTT, Joan Wallach. Gender and politics of history. Nova York: Colúmbia University Press, 1988.
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3.1 - Maria da Cruz: rebeldia, poder e transgressão no Sertão

“Mas, dali por diante, eu queria encostar direto com as ordens de Titão
Passos – Ele é meu amigo (...) – Diadorim no meu ouvido falou – (...)
Ele é bisneto de Pedro Cardoso, transneto de Maria da Cruz”.26

A história do sertão mineiro, terreno dos contos de Guimarães Rosa, está marcada
pela presença feminina na linha de frente das disputas políticas. Ainda que os registros
historiográficos oficiais não tenham dado reconhecimento à presença feminina, as entrelinhas
de muitos registros possibilitaram o resgate da atuação da mulher no sertão. D. Maria da Cruz
é uma dessas grandes mulheres que foram determinantes para o processo de desenvolvimento
da região do sertão do São Francisco e da própria história do estado de Minas Gerais. É ainda
na primeira metade do século XVIII que a dama e seu chefe patriarcal constituíram família e
uma rede de sociabilidade no sertão às margens do médio São Francisco (SOUZA, 2013).
A historiografia e outros registros não oficiais apresentam a figura de Maria da Cruz
ligada aos conflitos políticos no sertão de Minas Gerais em 1736, os chamados “Motins do
Sertão”, ou ainda, conforme Botelho e Anastasia (2012) a Sedição de 1736. Como já vimos em
capítulo anterior, o sertão é visto como o lugar da rebeldia, das práticas violentas e da
transgressão das leis. Desse modo, é esse contexto de violência e transgressão que Maria da
Cruz se fez presente nos conflitos políticos, juntamente com membros da sua família, em
especial o filho Pedro Cardoso e o cunhado Domingos do Prado (SOUZA, 2013).
Afinal o porquê de uma mulher à frente de um conflito político, em tempos que a
condição feminina era restrita ao espaço doméstico e aos cuidados da função materna? Maria
da Cruz é apresentada por Diogo de Vasconcelos (1918) como uma mulher poderosa, heroína
do sertão. A figura dessa mulher aparece em sua obra descrita como:

Alta, compleição robusta, cabelos branqueados, olhos negros, e, pelo
que dela sabemos de positivo, é que foi inteligentíssima e altiva,
deixando, portanto, traduzir na feição própria do sexo, as linhas
enérgicas do ânimo senhoril. Por isso foi adorada pelos parentes. E,

26

ROSA, João Guimarães. Grande Sertão: veredas. 22 ed – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006. P. 246
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todavia, ei-la, o modelo dos poderosos, aí humilhada presa, ré de lesamajestade (VASCONCELOS, 1918, p. 137).

Os “Motins do Sertão” foram práticas de conflitos políticos entre maio e agosto de
1736 e se tratavam da resistência da população sertaneja contra com os impostos e encargos
cobrados pela Corte na pessoa do governador da Capitania de Minas. O conflito político reflete
a busca de domínio político e material das riquezas do sertão e de tudo que nessas terras era
produzido. Conforme Botelho e Anastasia (2012), o principal imposto em destaque que gerou
a insatisfação política dos sertanejos foi a chamada Capitação27, que se configurava como
pagamento anual de valor fixo sobre o número de escravos que possuíam. Esse novo encargo
desencadeou a revolta e rebeldia no sertão de 1736.
Maria da Cruz, mulher branca e nobre, viúva de Salvador Cardoso de Oliveira, além
de ter se tornado chefe de família, emergiu como a principal líder do movimento de Sedição.
“Nestes contextos, atores coloniais acumularam recursos de poder suficientes para enfrentar,
com relativa eficácia, a ordem pública, ‘fragmentando’ a soberania metropolitana sobre a
região, em princípio absoluta” (BOTELHO e ANASTASIA, 2012, p. 20).
A principal atriz colonial desse processo foi Dona Maria da Cruz que com sua
postura enérgica, ativa e dominante esteve na linha de frente dos motins (VASCONCELOS,
1918). As características encontradas na figura simbólica da Dama Maria da Cruz revelam os
mesmos atributos dos “Motins do São Francisco”. Desse modo, entender os caracteres que
compõem a sua figura é compreender a própria organização e dinâmica do conflito em destaque.
Para as autoridades coloniais, Maria da Cruz era peça fundamental da motivação de
rebeldia do movimento da insatisfação sertaneja. As autoridades a viam como transmissora da
desordem e isso reflete a estrutura sexista da sociedade brasileira desde o período colonial, ao
passo que,

aquela sociedade, ainda marcadamente misógina, acreditava no poder
transgressor das mulheres. Ainda não conheciam muito bem, mas
tinham certeza da existência do suposto obscuro poder feminino. Nesse
momento, o mais perigoso era o de fazer com que os homens as
acompanhassem na hora da desordem. Afinal, Eva havia feito o mesmo.
“A cobrança da capitação no sertão do são Francisco apoiou-se em disposições especiais em razão das
singularidades regionais que certamente trariam dificuldades à execução do regimento na sua íntegra. Para essa
cobrança Martinho Mendonça ‘autorizou pessoas do seu conceito, às quis recomendou que não vexassem os
povos” (ANASTASIA, 2012, p.85).
27
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O pecado e a desobediência estavam nas mãos da figura feminina, e as
autoridades coloniais também agiam confiantes nisso (SOUZA, 2013,
p. 458).

Não se deve apreender que a participação feminina nos motins e em qualquer outro
movimento de insatisfação política se deu ou se dá de uma única forma. A generalização é uma
via perigosa para a representação feminina na política. Conforme aponta Souza (2013), a
participação das mulheres nos “Motins do São Francisco” se deu de forma expressiva, ao passo
que as mulheres se envolvem e se mobilizam de maneira mais intensa. Entretanto, a presença
de Maria da Cruz no movimento evidencia uma outra dinâmica de participação. Afinal, o lugar
em que a Dama do Sertão se encontrava era bem distante da realidade das demais mulheres.
Ela, juntamente com seus parentes, formavam uma elite sertaneja que descobriram estes sertões
e os povoaram “a custa de seu sangue e fazendas conquistando dele o gentio bravo” (SOUZA,
2013, p.459).
Maria da Cruz representa a mulher de uma elite branca que dominou as terras do
sertão às margens do São Francisco. A sua inserção na Sedição de 1736 não foi de uma simples
mulher sertaneja, a sua presença significou a disputa política para manutenção do patrimônio
conquistado pela sua família. Ela estava ali à frente do movimento defendendo o poder privado
da família Cardoso, em detrimento do domínio da metrópole. O que se destaca é que a condição
feminina de D. Maria da Cruz estava presente, no entanto acrescida principalmente do seu status
e poder econômico sobre o sertão do São Francisco.
Desse modo, a presente dama e seus familiares utilizaram de suas posições sociais
na medida em que aglutinaram os revoltosos à sua causa. Souza (2013) problematiza que a elite
sertaneja, através do lugar que ocupavam na estratificação social, consolidou o domínio sobre
a população do sertão. Domínio este, íntimo e amistoso, que mobilizou os revoltosos a
levantarem a bandeira contra a autoridade colonial metropolitana. Isso ocasionou a reação do
governador da Capitania de Minas em busca dos “cabeças” do movimento de Sedição, entre
eles, Maria da Cruz.
Maria da Cruz, na condição de viúva, teve ao seu lado o filho Pedro Cardoso, além
do cunhado. A presença do filho na liderança coletiva do movimento reflete o interesse privado
da família e demonstra coerência com o entendimento de primeiro-damismo, ainda que a figura
do esposo não exista por conta da viuvez.
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A perseguição dos líderes da Sedição de 1736 foi determinada pelo governador
Martinho de Mendonça. A cautela e a sondagem para cercar os personagens dos motins, em
especial Maria da Cruz, foram a estratégia utilizada para que os mesmos fossem pegos de
surpresa (SOUZA, 2013). Em 7 de setembro de 1737, Simeão Cunha comunicou a Martinho de
Mendonça as prisões de Maria da Cruz e seu filho.

Pedro Cardoso foi preso “com valor” pelo soldado Caetano Alves, em
suas fazendas na localidade de Urucuia. Nessa mesma carta Simeão da
Cunha Lobo comunica: “Também fica presa Maria da Cruz, prisão que
executou o alferes Henrique Carlos, e um Custodio Brandão, que serviu
de cabo dos sublevados”, presa no Brejo do Salgado. Depois de presos,
mãe e filho foram conduzidos para o arraial de São Romão (SOUZA,
2013, p. 465).

Diogo de Vasconcelos (1918), ao retratar Maria da Cruz como heroína em sua obra
de tom biográfico, descreve esse momento da prisão de forma fictícia, ao passo que cria uma
imagem bela e dramática para o acontecimento. Na visão do autor, a Dama saiu de sua casa de
cabeça erguida mantendo sua pose de liderança política e ao som dos gritos e prantos das
mulheres e dos demais revoltosos. “Foi neste espasmo da alma que D. Maria atravessou todo
aquele golfo e entrou no Rio das Velhas, perdendo de vista o horizonte de seus dias venturosos,
e começando a sentir a noite do exílio” (VASCONCELOS, 1918, p. 138).
Saudações de felicitações foram dadas ao governador pela prisão da Dama do
Sertão e de seu filho. Os cumprimentos das autoridades coloniais demonstram a importância da
personagem e a relevância de sua prisão, considerada uma das tarefas mais demoradas e
imprescindíveis para a Corte. Souza (2013) destaca ainda que o filho de Maria da Cruz chegou
a ser condenado à morte, cinco dias após a prisão. Porém, diante das más condições e da
ausência de segurança da cadeia de Vila Rica, o governador tratou de enviar Maria da Cruz e o
seu filho ao Rio de Janeiro. A recomendação do governador Martinho de Mendonça era que
prendessem mãe e filho em cárcere mais seguro.
Pouco mais de um ano se passou e, em 1738, D. Maria da Cruz e Pedro Cardoso
foram trazidos à Bahia, Salvador, onde foram julgados. O filho foi degredado para o Rio Sene,
em Moçambique, na África. Lá, o mesmo conseguiu refazer sua vida apagou a imagem de líder
de revolta e acumulou riquezas com as minas existentes no país. A sentença dada a Dona Maria
da Cruz foi cem mil réis às despesas do Tribunal de Relação e seis anos de degredo para algum
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lugar do continente africano. Entretanto, em abril de 1739 a senhora Dama recebeu carta de
perdão do Rei de Portugal. “O crime de Maria da Cruz foi julgado. Ela foi culpada e condenada
pela sua transgressão. No entanto, a figura do rei piedoso prevaleceu” (SOUZA, 2013, p. 469).
O que se destaca é que o uso do perdão era ferramenta estratégica no trato para com
os motins no sertão. O perdão dado à figura feminina em questão evidencia também o caminho
encontrado pelas autoridades coloniais para enfatizar o aspecto “feminino” de Maria da Cruz e
enfraquecer dessa maneira sua condição política; ao passo que o discurso do perdão fora
carregado de sentidos que enfatizavam a viuvez, o sofrimento, a saudade de casa e a
sensibilidade de D. Maria da Cruz.
Em 1760 foi aberto o testamento de Maria da Cruz, “mulher, contemporânea de
uma sociedade que se preocupava com a salvação da alma, deixou em seu testamento o desejo
de ter uma morte tranquila” (SOUZA, 2013, p.475). A senhora dama pediu que seu corpo fosse
colocado junto ao hábito do patriarca e suplicou ainda que celebrassem por sua alma o “quanto
possível fosse”.
A figura marcante dessa mulher diz muito do lugar que o primeiro-damismo ocupa
na história e no imaginário popular. Maria da Cruz carrega em si duas representações sociais
que a historiografia registra e a história oral reproduz. De um lado, a exaltação da sua figura e
atuação política; de outro, sua conduta de maldade para com seus súditos. Essas duas imagens
de D. Maria da Cruz convivem na sua história e refletem o poder de uma mulher marcante no
sertão.
A historiografia que enaltece o heroísmo de Maria da Cruz tem como principal
expoente o autor Diogo de Vasconcelos, um dos poucos que descreve com detalhes a vida dessa
Dama do Sertão do São Francisco. Sua descrição é carregada de um ar lírico e romântico,
tornando Maria da Cruz um mito da história sertaneja. Ao passo que para o autor ela era “a vida
e alma do lugar” (VASCONCELOS, 1918, p. 137).
Vasconcelos (1918) destacou foi que a formação do sertão de Minas, o
desenvolvimento da região e a própria cultura desse território mineiro, está intimamente ligado
à figura de Dona Maria da Cruz, que aparece como representante de,

nossas primeiras mães de família a quem ficamos devendo regeneração
das virtudes individuais que triunfaram na formação definitiva do
caráter mineiro. [...] obscuras mulheres, cujo sangue, até por nós
ignorado, corre em nossas veias, pertencente de todo o direito a glória
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das sãs doutrinas transmitidas às
(VASCONCELOS, 1918, p. 111-112).

crianças

de

suas

casas

O poder dessa Dama do Sertão, seus atributos físicos, suas posses e sua atuação
política foram objetos da descrição da historiografia. Vasconcelos (1918) se encarregou de
idealizar a representação histórica dessa mulher. Apresentada como um mito, o autor assemelha
sua figura à da Virgem Maria, ao passo que, assim como a santa, o campo de atuação de Maria
da Cruz foi a defesa da família. O seu sofrimento também foi assemelhado ao de Jesus Cristo,
especialmente no momento de sua prisão (SOUZA, 2010, p. 138, 139). Isso evidencia a busca
do autor em mitificar a figura de Dona Maria, aproximando-a de figuras emblemáticas da
história e do Santo Ofício. Desse modo, apreende-se que a Dama, na representação idealizada
por Vasconcelos, foi uma mulher à luz da sociedade barroca, que primou pelos valores da
pureza, bondade e procriação. Foi a típica mulher de postura europeia que trouxe civilização
para o sertão mineiro (SOUZA, 2010).
Uma parte da história oral, aquela contada e reproduzida no dia a dia nas cidades
do Vale do São Francisco, entre elas, Pedras de Maria da Cruz, que está situada no Norte de
Minas na microrregião de Januária, contradiz a representação da imagem heroína de Maria da
Cruz. Afinal, uma mulher que liderou um movimento de revolta, não podia congregar em si
somente características de ternura e bondade. Souza (2010) discorre que uma outra
representação é dada, ou melhor, uma outra face da representação de D. Maria da Cruz é
revelada nos contos e casos regionais. A “maldade” é a principal característica dessa face até
então ocultada pela historiografia. As memórias apresentadas no discurso popular apontam que
a Dama era má com seus escravos e tinha o terrível hábito de mandar enterrá-los ainda vivos.
Compreende-se que o entendimento do uso da violência era sinônimo de poder na cultura do
sertão e, desse o modo dizer que uma figura política era má, significa destacar o poder dessa
mulher legitimado pelas práticas de cunho violento.
O imaginário popular reproduz ainda que ela era responsável por mandar saquear
embarcações que passavam pelo rio a fora. Todo este misticismo em torno da figura de Maria
da Cruz está fortemente presente nos contos populares reproduzidos oralmente, na medida em
que, é apontada como feiticeira, bruxa e misteriosa. A honra de referida Dama também é alvo
da história oral no sertão. Os discursos apresentados no cotidiano dizem que ela tinha um
amante e que mandou construir um túnel que ligasse a sua casa até a do amado, para que o
romance pudesse acontecer à parte dos olhares alheios.
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Todas essas características em torno da figura dessa expressiva mulher refletem o
prestígio e o destaque da mesma perante o imaginário popular. A representação feminina até o
século XIX é marcada por essas características antagônicas que ora exaltam o feminino e
outrora, aponta como conduta transgressora (HUGONNET, 1990). Maria da Cruz e sua
representação são um grande exemplo para tal fato. Primeiro, comparada com a Virgem Maria
(VASCONCELOS, 1918); em segundo, é assemelhada à figura de Eva (SOUZA, 2010).
Exemplo de conduta e transgressão caminham juntos nas simbologias das Damas do Sertão.

[...] Maria da Cruz ganha outro estereótipo, oposto do anterior, agora
ela é equiparada com a Eva, a então precursora da transgressão feminina
na humanidade. Verdade ou não, neste caso, os fatos não carecem de
comprovação científica. Não nos parece pertinente confirmar ou não a
veracidade dessas narrativas. Afinal, os mitos, narrativas, e simbologias
são inquestionáveis (SOUZA, 2010, p. 30).

As duas faces da representação de Dona Maria da Cruz, destacadas neste trabalho,
evidenciam o quão forte foi sua figura política para a região do norte do estado. Uma mulher
que congrega em sua atuação a história do sertão de Minas Gerais. Claro que ela não foi a única,
mas a sua representação e a construção da sua imagem enquanto mito, vem destacar que a
história não pode ser contada somente pelo feito masculino, ainda que esse tivesse maior
possibilidade de participação política por causa da estrutura sexista da civilização.
No período histórico de atuação de Maria da Cruz, Brasil Colônia, ainda não havia
a institucionalização do primeiro-damismo. Afinal, não havia ainda o Poder Executivo – como
se conhece atualmente – nas esferas municipal, estadual e federal. A figura do Chefe do
Executivo, como nos moldes atuais, não estava instituída no momento histórico vivido por esta
Dama. Entretanto, compreende-se que Dona Maria da Cruz se apresenta como expoente do
primeiro-damismo no sertão mineiro. Podemos chamá-la de primeira-dama, em referência às
duas palavras que compõem a terminologia. Ela é Primeira porque se apresenta como uma das
precursoras das mulheres do sertão com forte atuação política e domínio patrimonial e local.
Maria da Cruz é dama por que carrega em sua atuação política os atributos femininos e o status
econômico, e por meio disso, fazendo um paralelo com a afirmação de Cavalcante e Ribeiro
(2015). Ela, assim como outras mulheres na história, burla a primazia do gênero masculino e
imprime no mundo ao redor sua própria marca (CAVALCANTE e RIBEIRO, 2015).
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Em suma, a representação de Maria da Cruz aponta para uma mulher que emerge
na cena política acompanhada da figura masculina do seu filho e da memória do marido e,
juntos, lideram um movimento de revolta contra as autoridades coloniais em detrimento da
afirmação do poder local, poder este que esteve sustentado na honra e no patrimônio da família
Cardoso. Assim sendo, a clara designação que podemos dar à Maria da Cruz, a partir do paralelo
feito com a estrutura de Estado que veio a se formar ao longo da história, é a de uma mulher
Primeira-Dama.

3.2 – Joaquina do Pompéu: a dama e “dona do sertão”

Assim como Maria da Cruz, Joaquina Bernarda da Silva de Abreu Castelo Branco,
a Joaquina do Pompéu, foi uma grande figura feminina da história de Minas Gerais. Nascida
em Mariana, em 20 de agosto de 1752, a então pequena criança não tinha ideia da representação
social que passaria ter ao longo da sua história de domínio privado e poder político.
Tendo como base uma família nobre, Joaquina do Pompéu recebera uma educação
nos conformes das demais moças nobres da América Portuguesa. Educação essa, rebuscada de
nobreza e dos atributos de feminilidade (RIBEIRO; GUIMARÃES, 1956). Conforme narra
Oliveira (2012), aos dez anos de idade de Joaquina Bernarda, sua mãe faleceu e o seu pai se
tornou o responsável por reproduzir o padrão de educação que já era consolidado. Destaca-se
ainda que o pai seguiu os estudos na carreira eclesiástica, ordenou-se padre e mudou-se com a
família para a Vila de Pitangui. Foi na Vila de Pitangui que Joaquina cresceu e constituiu família
com Inácio de Oliveira Campos, em 176428.

Em 1784, após longos anos na Vila Pitangui, Joaquina Bernarda e o patriarca
adquiriram a extensa Fazenda do Pompéu, que hoje refere-se geograficamente à cidade de
Paracatu e à região noroeste de Minas Gerais. Foi a partir daí que a referida senhora passou a
ser conhecida como Joaquina do Pompéu. Os comandos das posses da família estiveram na

28

É importante frisar que este trabalho não tem a pretensão de resgatar toda a trajetória histórica de Joaquina
Bernarda, e sim problematizar e refletir acerca de alguns aspectos da representação dessa mulher, enquanto
Joaquina do Pompéu, ou seja, a sua representação histórica enquanto uma dama dona de um extenso patrimônio
privado e de um grande prestígio político na região do Alto São Francisco.
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maior parte do tempo nas mãos da dama Joaquina do Pompéu. A historiografia aponta que os
ofícios que o seu marido Inácio realizava o impedia de estar presente na maior parte do tempo
em suas propriedades de terras, o que passava a responsabilidade para Dona Joaquina
(OLIVEIRA, 2012). “Inácio habituava-se à vida nômade dos tempos de correr mocambos, não
possuía de mandar e ser obedecido, o que sobrava à mulher” (BARBOSA, 1971, p. 403).
A postura enérgica e ativa da dama sempre esteve em destaque na relação conjugal
e nos negócios da família, o que demonstra que a dominação patriarcal29 não imperava de forma
tradicional neste núcleo familiar. Entende-se que a figura de Joaquina do Pompéu se apresentou
com grande destaque por se configurar como uma das poucas exceções à regra patriarcal
fidedigna de família, ao passo que era comum no Brasil Colônia mulheres chefiando famílias,
quando estas estavam na condição de viúvas. Entretanto, conforme afirma Oliveira (2012),
antes mesmo do falecimento de Inácio Campos, Joaquina do Pompéu era quem chefiava os
negócios da família.

Entende-se que o patriarcalismo se apresenta seja na conduta do homem ou da própria mulher “como um conjunto
de valores e práticas que coloca no centro da ação social a família” (BRUGGER, 2007, p.63).
29
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Figura 1: Joaquina do Pompéu com uma criança (supostamente sua filha) – 1860 – 1880.
Fonte: Arquivo Público Mineiro – Catálogo Online

Desse modo a representação social que começa a se formar de Joaquina do Pompéu
irá se basear na força patrimonial e política que se consolidaram em sua atuação. A sua figura
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simbólica passa a congregar esses aspectos de feminilidade e ao mesmo tempo, virilidade de
uma Dama do Sertão.

Entende-se que a Dama do sertão é uma mulher brava, “enérgica, forte
e varonil”, mas que não é braba, quer dizer, sua bravura é vista como
um valor positivo, enaltecedor, ao contrário da brabeza, que traz um
significado intrínseco de maldade – valor negativo. Dessa forma, tratase de uma mulher que traz no sangue a nobreza europeia, e como
herança a educação castelã. No coração cultiva os sentimentos cristãos,
nas ações a fidalguia. Portadora dos valores morais católicos da altivez,
da riqueza e da cortesia. Dama fundadora de uma civilização – da
civilização do povo do oeste de Minas –, que promove o combate à
barbárie, desafia o isolamento e o marasmo do sertão com força e
dinamismo. Matriz de uma classe política destinada a conduzir os
rumos da região num esforço de integração à nação, com mãos de ferro,
com tino político, capacidade administrativa, e culto aos valores
patrióticos. Essa dama do sertão constitui um verdadeiro divisor de
águas na história da região, numa perspectiva linear de progresso, uma
mulher que viveu fora do seu tempo e de seu lugar porque alia a força
do homem às qualidade da mulher. Outras imagens vêm subsidiar a
imagem dominante de dama do sertão: mulher “viril”, porque nas
agruras do sertão, as damas têm que ter virilidade; mulher-matriz:
política, civilizadora, bandeirante (NORONHA, 2007, p.148).

Todas essas características em torno da figura de Joaquina do Pompéu vieram
consolidar a representação social que sua pessoa obteve no imaginário popular e na própria
historiografia. Foram esses caracteres, de bravura, virilidade e nobreza cristã, juntamente com
as posses e bens da família, que levaram Joaquina do Pompéu a ser conhecida como “a dona do
Sertão”. Dona no sentido de ser soberana e exercer controle sobre uma região.
De acordo com o historiador Gilberto Noronha (2007), é possível compreender que
Dona Joaquina supera o papel de mulher recata e restrita às funções maternas/domésticas, ainda
que de maneira limitada e,a partir disso,vive uma instabilidade diante das avaliações de seu
comportamento. Analisa-se que, diante da exemplar conduta da matriarca, a imagem de dama
do sertão se sobrepôs às imagens negativas que surgiram por meio da oralidade ao longo da
história. O que se pontua é que essa imagem de dama do sertão reflete a adaptação da matriarca
com relação à normatização estatal e da Igreja Católica. É a representação da dualidade que em
si congrega, a de mulher responsável pela família no espaço privado do lar, em contraposição
a mulher fazendeira e negociante no campo público.

77

Figura 2: Joaquina do Pompéu com os sobrinhos Jacinto, Jacinta e Francisco – 1860 – 1880.
Fonte: Acervo Público Mineiro – Catálogo Online

Diante de tais fatos, a pergunta que se faz é de que maneira Joaquina do Pompéu se
afirmou enquanto uma mulher chefe de família? Quais os mecanismos utilizados por ela para
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se efetivar enquanto matriarca? E mais, em que se sustenta sua realidade histórica diferenciada
das demais mulheres da sua época que tinham como premissa a apenas o trato do espaço
doméstico e dos cuidados da família?
Algumas respostas já foram apresentadas, entretanto, refletir um pouco mais é
necessário. A postura enérgica e ativa de Dona Joaquina do Pompéu se fez presente antes
mesmo do casamento. Prometida a outro homem, a dama no dia do seu noivado brinda com
outro, o seu escolhido, e a partir dessa transgressão social e moral, a senhora dama do sertão
mudou os rumos da sua história. O caráter transgressor é um dos principais elementos para a
ascensão de Joaquina do Pompéu que a partir disso se afirmou no seio familiar, de comum
acordo com o marido, pois ambos se beneficiaram, afinal, o patrimônio da família estava em
constante expansão (OLIVEIRA, 2012).
A partir dos apontamentos de Oliveira (2012) é possível refletir ainda que o poder
dado a Joaquina do Pompéu, ou melhor dizendo, o poder conquistado por essa referida dama,
a distinguiu das demais mulheres no referido tempo histórico. É o poder simbólico sustentado
na propriedade privada da família que afirma Joaquina do Pompéu como ‘Dona’ 30 do sertão,
como detentora do poder político e privado no sertão do Alto São Francisco. É por meio da
efetivação do poder simbólico que essa figura feminina se sobrepôs à própria imagem do marido
ainda vivo. O título de “Dona” foi o responsável por mitificar Joaquina do Pompéu na história
do sertão.
Um fato simbólico em que a historiografia retrata a superação de Joaquina do
Pompéu da condição de esposa submissa e obediente ao marido foi a construção do sobrado31
que se tornou sede da fazenda do Pompéu. Noronha (2005) e Vasconcelos (1974) descrevem
que o Inácio Campos ordenou a construção do sobrado em determinado lugar e precisou viajar
a Paracatu. Depois de alguns meses no seu retorno, surpreso, percebeu que o lugar em que foi
construído a sede da fazenda havia sido alterado; continuava próximo, mas foi alterado a mando
da sua esposa. A surpresa que o marido tivera ia de encontro à moral vigente de jamais
“As donas passaram à História, ficaram na lenda. Sua projeção atingiu o comportamento de êmulos, em nossos
dias. Viragos do sertão, fazendo valer pretensões a poder de pistolim (o corpete de coldre) e vencendo picadas
extensas a biciclo de pedal, como Dona Ana do Chinde. É que as donas da Zambézia não se ficaram pela
titularidade passiva dos latifúndios. Por absentismo do cônjuge de casamento de conveniência, por viuvez ou por
qualidade de caráter endurecido nas circunstâncias de precariedade daordem legal e da arbitrariedade do poder de
ocasião – o pão nosso daquele cotidiano –, as donas afirmaram personalidade, exibiram altivez, exerceram senhoria
e praticaram violência sempre que acharam necessário a ela recorrer” (CAPELA, 1995, p.67).
31
“uma morada de casa de sobrado, engenho de cana, paiol, currais, senzalas, dois moinhos, quatro monjolos, regos
de água, engenho de serra descobertado, uma casa velha de sobrado, uma horta cercada de muros, cercas de aroeiras
rochadas, três pastos fechados, [ilegível] ranchos de bezerros, sevos de porcos, árvores de espinhos, jabuticabeiras,
marmeleiras, vários pés de café, tudo avaliado depois de visto e examinado pelos ditos locados na quantia de 13
contos e 200 mil réis (...)” (CAMPOS, 2003, p.161).
30
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contrariar a decisão de um homem. A postura de transgressão de Dona Joaquina do Pompéu foi
admirada pelo seu marido. E, desse modo, a construção do sobrado evidenciou a dama como
“a cabeça pensante do latifúndio” da sua família (VASCON CELOS, 1974).
Em 1795 é que o domínio completo sobre todas as posses da família, em especial o
latifúndio do Pompéu, fica nas mãos da Dama Joaquina, diante da doença apresentada pelo seu
marido, que o deixou paralítico. Conforme descreve Noronha (2005), gradativamente, até
mesmo antes da paralisia, o marido transferiu seu espólio a Joaquina do Pompéu, evitando-se,
assim, a partilha de bens da sua parte, após sua morte. Essa era a possível justificativa para o
contrato inédito estabelecido, no entanto o que se percebeu foi o empoderamento da referida
dama.

Joaquina precisa de absoluta liberdade de ação. Ela não queria ser uma
mera feitora, sujeita às ordens do seu marido que lá estava curtindo a
paralisia no fundo de sua cama(...) queria alargar o âmbito dos negócios.
E para poder agir livremente firmou com o marido esse contrato
original; compro-lhe a meação (RIBEIRO e GUIMARÃES, 1956,
p.93).

Nove anos se passaram, a dama governou seu latifúndio e ganhou ainda mais
destaque político, encaminhou todos os filhos à constituírem novas famílias e nesse mesmo
tempo tornou-se viúva de Inácio Campos em 1804. As extensões de terra da família estavam
agora somente sobre o comando e os olhos de D. Joaquina, que consolidou em sua
representação social o caráter de grande administradora que com sua perspicácia e inteligência
valorizou seu patrimônio e acumulou riquezas (NORONHA, 2005).
Após a morte do patriarca da família, Joaquina do Pompéu carregou consigo o status
de viúva que trouxe para sua representação outros elementos, aqueles ligados à honra e à moral,
que ao longo da história penalizou às mulheres. Como uma boa parte das representações das
figuras femininas na história, a de Joaquina do Pompéu também é marcada pela ambiguidade
de relatos e de estigmas em torno da sua honra. Desse modo, ela carrega em si a conduta
transgressora em qualquer uma das faces seja na falácia popular em torno de sua honra, seja na
própria atuação política e no comando da propriedade, afinal, era uma mulher além do seu
tempo (VASCONCELOS, 1974).
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Ainda acerca da honra de D. Joaquina, segundo relata Noronha (2005), as duas faces
da honra, “boa” ou “ruim”, estão presentes na representação da conduta da senhora Dama do
Sertão. Há relatos que a apresentam como mulher fidedigna à memória do marido, e que assim
permaneceu até os seus últimos dias. Apontam que se dedicou à família, aos negócios e à
benemerência. Foi fiel aos preceitos cristãos e dessa maneira honrou a virtude católica com suas
práticas de caridade e de zelo para com seus empregados/escravos. Desse modo, a face mais
honrosa da Dama do Pompéu a enaltece como uma mulher de conduta perene e de prestígio
político que, na sua trajetória, conciliou o interesse da Igreja, o interesse do Estado e o seu
próprio interesse na manutenção do poder patrimonial.
Outras características da figura simbólica de Joaquina do Pompéu foram
apresentadas nos relatos e discursos do cotidiano do Brasil Colônia, apreendidos pela
historiografia. Falas menos honrosas em torno da figura da Dama do Sertão também compõem
a representação social dessa grande mulher. As histórias apresentadas enfatizavam a crueldade,
a maledicência e a postura violenta da referida dama. Joaquina do Pompéu era apontada como
mulher má, “sinhá braba” (VASCONCELOS, 1974), que maltratava e castigava seus escravos
da maneira mais cruel possível. Os discursos do imaginário popular apontavam que a bravura
e a maldade da Senhora não eram somente com os seus escravos, os vizinhos, boiadeiros e
outros também eram alvos da truculenta ação de D. Joaquina (NORONHA, 2005).
Sua honra com base na moral sexista vigente também era alvo da falácia popular,
como enfatiza Noronha (2005). A imagem de viúva religiosamente contida era questionada
pelos discursos populares, as histórias em torno disso, relatam casos amorosos da Dama do
Pompéu com escravos em que não se privava de viver a libertinagem à luz do dia à margem do
rio em sua propriedade. Esses discursos se fazem presentes na oralidade do povo sertanejo, ao
passo que foi repassado pelas gerações. Diante de sua veracidade ou não, o que destacamos é
que a transgressão feminina sempre foi alvo da falácia popular, e isso demonstra a força da
violência simbólica em torno da figura feminina, sustentada pela moral vigente que é
historicamente misógina e sexista.
É no dia 7 de dezembro de 1824 que Dona Joaquina do Pompéu encerra sua
trajetória política no leito da morte. Aos 72 anos de idade, depois de prolongada doença, a
“grande dama” do sertão foi possivelmente vítima de um derrame cerebral. Mas sua história
continua viva. Uma história de domínio e poder no sertão (NORONHA, 2007).
A força histórica da representação de Joaquina do Pompéu é notória, ao passo que
evidencia a participação feminina no desenvolvimento do sertão mineiro e do estado como um
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todo. Joaquina do Pompéu é um claro exemplo de transgressão e, ao mesmo tempo, mediação
dos padrões de gênero, uma mulher que se colocou à frente dos paradigmas e também soube
lidar com os papéis vistos como femininos e cobrados pela moral social. Essa dama se apresenta
para a história de Minas Gerais como uma figura política marcante. Isso faz de Joaquina do
Pompéu um expoente de primeiro-damismo, na medida em que, sua trajetória foi marcada pela
atuação enérgica, ativa, na condução do patrimônio da família e tudo isso em nome da própria
família. Sua figura política à frente dos negócios ganhou destaque na região e dessa maneira,
sua influência na população sertaneja foi intensa.
A representação de D. Joaquina do Pompéu é forte e clara: “a dona do sertão”. Ser
dona quer dizer muito, é mais do que ter posses, é ter toda uma região sob seu comando. Assim
se construiu a trajetória dessa mulher, que desde cedo assumiu postura rebelde e transgressora
e desse modo construiu um campo de atuação econômico e político.
Identifica-se na representação de Joaquina do Pompéu uma figura simbólica de
primeira-dama, pois sua atuação vai de encontro com a concepção de primeiro-damismo que se
formou ao longo da história e que hoje está instituído na estrutura do poder executivo. Suas
características se assemelham a de outras mulheres que consolidaram uma presença marcante
na política numa lógica patrimonial e numa postura de dama, em que congregou padrões de
feminilidade e construiu novos paradigmas de gênero.
Desse modo, apreende-se que Joaquina do Pompéu se apresenta como um forte
exemplo de mulher que supera as condições de submissão ao marido e constrói uma nova
relação no seio familiar, tudo isso sustentado pela habilidade e perspicácia na condução do
patrimônio e legitimado pelo poder simbólico de ser uma dama, umaDona do Sertão. Em suma,
Joaquina do Pompéu era a “sinhá braba”32que, no imaginário popular, dominou o marido, a
família e as grandes terras do Pompéu no sertão do Alto São Francisco.

32

Termo apresentado por Vasconcelos (1974).
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3.3 – Tiburtina de Andrade Alves: um marco simbólico da política em Montes Claros.

A história de Tiburtina se apresenta para este trabalho como uma importante e
marcante figura política do Norte de Minas. Sua representação social é relevante para este
estudo pois reflete a dinâmica patrimonial e a atuação da mulher na política na condição de
primeira-dama, objeto dessa análise.
Tiburtina de Andrade Câmara, natural de São João Batista, hoje Itamarandiba- MG,
nasceu no dia 10 de agosto de 1876, sendo filha única do segundo casamento do Capitão
Florentino Egídio de Andrade Câmara com Dona Henriqueta Leocádia de Mello. A então
menina Tiburtina possuía dois irmãos pelo lado paterno, Maria Domingues Andrade e José
Hemetério de Andrade Câmara (NASCIMENTO, 2004).
Conforme discorrem Nascimento (2004) e Maurício (1986), desde à infância
Tiburtina já demonstrava sua personalidade marcante com características de autocontrole,
segurança e espírito de liderança. Destaca-se ainda que a formação que a referida dama teve ao
longo de sua trajetória na infância e adolescência favoreceu a afirmação de sua personalidade.
Tiburtina foi educada nos moldes da moral cristã, com todos os costumes e hábitos de uma
família abastada e favorecida economicamente.
Como grande evidência da personalidade marcante e da postura ativa de Tiburtina,
o seu primeiro casamento é parte imprescindível da sua história. Após retornar de Diamantina,
onde concluiu o curso secundário, a então jovem, diante dos galanteios recebidos, escolhera seu
primo de segundo grau Antônio Augusto de Andrade Câmara. A fama boêmia do primo era
grande e isso se configurou como um entrave para a família que não aceitou o namoro e o
casamento entre os dois. Entretanto, a narrativa da autora é de que a postura de Tiburtina foi
firme e manteve sua relação com o escolhido, contrariando a vontade do pai (MAURÍCIO,
1986).
Conforme à história oral, contada e reproduzida no cotidiano da região, o casamento
de Tiburtina com Antônio Augusto ocorreu em 1895 na Igreja São João Batista, e dois anos
seguintes, nasceu a primeira filha de nome Maria. Maurício (1986) aponta que, como era de se
esperar, o mencionado casamento foi problemático, diante das incompatibilidades entre as
personalidades dos cônjuges. De um lado, Tiburtina com “retidão e índole marcante”; do outro,
Antônio Augusto de “caráter duvidoso e boêmio”. Todas essas afirmações são carregadas de
sentido que podem ou não traduzirem de fato, as características dessa família.
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Desse modo, não se pode garantir a veracidade das afirmações acerca da
personalidade dos indivíduos. O que se pontua é o discurso historiográfico registrado pelas
fontes históricas. Compreende-se que os desencontros matrimoniais, como na boa parte dos
casamentos da época, tendo em vista que o matrimônio se configura muito mais como um
negócio do que uma relação afetiva, se tornou frequente na vida conjugal do casal em questão.
De todo modo, a esposa de Antônio Augusto levou a diante e dessa relação nasceram mais dois
filhos. O que se enfatiza dessa relação foi a decisão de Tiburtina de desafiar a família e construir
sua independência frente aos padrões morais da tradição mineira. Desse modo, no final do
século XIX, ainda em São João Batista (Itamarandiba/MG), Tiburtina já se revelava como
figura simbólica de contestação da ordem patriarcal estabelecida (NASCIMENTO, 2004).
A mudança de Tiburtina e sua família para a cidade de Montes Claros, conforme
registra Nascimento (2004), foi motivada por diversos aspectos, entre eles, os problemas na
relação conjugal, o desgaste político da família e a crise financeira ocasionada pela boemia do
marido e, também, pelos familiares paternos. Montes Claros simbolizou, de tal modo, o lugar
da mudança em ambos sentidos.
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Figura 3: Tiburtina de Andrade aos 28 anos de idade.
Fonte: Acervo de Milene Antonieta Coutinho Maurício Apud Nascimento e Reis (2015)

A família recém-chegada foi morar em uma propriedade pequena de um parente,
aonde Antônio Augusto se encarregou de cuidar para que dali saísse o provimento da esposa e
dos filhos. Entretanto, as coisas não ocorreram como planejadas, a responsabilidade pela casa,
filhos e a própria fazenda caíram sobre Tiburtina que passou ainda a tentar ajudar o marido que
se entregou ao alcoolismo (MAURÍCIO, 1986).
Pouco tempo depois, o marido da senhora Tiburtina faleceu e, diante da morte do
esposo, se encontrou sozinha para com os cuidados e provimento dos filhos. A sua nova
condição de vida a levou mudar da fazenda para a cidade de fato. Na cidade, como estratégia
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de sobrevivência e por meio da habilidade que possuía, se tornou costureira da alta sociedade
local. (NASCIMENTO, 2004). Desse modo, a vida de Tiburtina ganha um novo rumo que a
conduzirá à participação política e ao prestígio em meio a elite de Montes Claros.
É sobre o destaque político que a senhora Tiburtina ganha após o segundo
casamento que refletiremos, a partir de então, pois, a representação social de Dama do Sertão
se consolida nesse segundo momento histórico da trajetória de Dona Tiburtina.
É perante a nova vida que passou a levar na cidade de Montes Claros que Tiburtina
conheceu o “Doutor” João José Alves e, desde o primeiro encontro, o afeto surgiu. Entende-se
que o amor entre os dois não foi algo fácil de ser vivido, ao passo que tiveram que enfrentar o
preconceito da viuvez e a não aceitação da família Alves. Resistiram e em 08 de dezembro
casaram-se, mesmo sem consentimento da família e da aprovação da sociedade local. Foi a
partir do enlace matrimonial com Dr. João Alves que a representação social de D. Tiburtina,
enquanto figura mítica da política, começou a se formar e com o conhecido ’06 de fevereiro de
1930’ foi consolidada (NASCIMENTO, 2004).
Foi ao lado do marido, no cotidiano de atuação da medicina, que a marcante Dama
foi se afirmando perante a população de Montes Claros. O casal teve duas filhas e, assim,
construíram um modelo de família nuclear que por conta do trabalho e das qualidades de
Tiburtina se tornaram exemplo de família e de conduta política para grande parte da
comunidade.
Maurício (1986) registra que Dr. João Alves se tornou um grande médico
requisitado pela população e, através deste prestígio profissional e político perante os cidadãos
de Montes Claros, Tiburtina construiu seu campo de atuação atrelado ao do marido na função
de “enfermeira”. Foi por este caminho que a Dama, com sutileza e perspicácia, atrelou sua
atuação ao do marido e se aproximou da sociedade em âmbito local e regional.

Vista por este viés, Tiburtina personificou o desejo e a ansiedade de
muitas mulheres mineiras que, além de serem companheiras e mães,
eram também guerreiras e participavam ativamente da vida coletiva, ao
lado de seus maridos e outras vezes “sozinhas”, quando deles eram
separadas (...) (NASCIMENTO, 2004, p.59).
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Figura 4: D. Tiburtina e seu marido Dr. João Alves.
Fonte: Acervo da DPDOR/UNIMONTES

O campo profissional escolhido por Tiburtina foi um grande facilitador para sua
ascensão política, na medida em que sua aproximação para com o povo foi direta e isso
possibilitou a criação do vínculo entre a família, enquanto agente político, e o público alvo de
suas ações e sustentáculo de seu prestígio. O cuidado e a sensibilidade em torno da prática da
enfermagem e da medicina colocaram a família Alves diante da intimidade de muitas famílias
da região e isso foi determinante para o domínio político de Dr. João Alves e de sua grande
Dama, que assumiu “uma condição que muito se confunde na mística afetiva, foi conferindo à
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sua figura um ar maternal e, ao mesmo tempo, de autoridade toda cheia de poder” (MAURÍCIO,
1986, p.30). Dessa forma, entendemos que a função de enfermeira foi meio de acesso ao poder
e o lugar da aceitação social de Dona Tiburtina de Andrade Alves.
Em maio de 1913, os sogros de D. Tiburtina, o “Coronel” Marciano José Alves e
Antônia Josephina de Oliveira Alves, foram assassinados. Esse trágico acontecimento foi
decisivo para atuação política daSenhora Dama, ao passo que as divergências políticas do
município foram acirradas, motivadas pela suspeita dos adversários políticos da família Alves
serem os mandantes do assassinato.
A morte dos pais de Dr. João Alves foi um marco para a divisão da política
montesclarense em dois grupos, os “Pelados”, representando a família Alves; e os “Estrepes”,
sob o domínio da família Prates, que passaram a disputar correligionários e votos. A pugna
política levou ao inédito fato histórico de formação de duas Câmaras de Vereadores na cidade,
em 1915. Tiburtina estava inteiramente presente nesse processo de disputa política, atuando de
forma ativa e sempre presente nos embates partidários (NASCIMENTO e REIS, 2015).
A dualidade da Câmara foi responsável pela efervescência do campo político da
cidade e as práticas de violência cada vez mais se intensificaram. Congregando dois partidos
na Câmara, Dr. João Alves foi eleito presidente e contou com a expressiva contribuição de D.
Tiburtina, ao passo que ela “(...) estimulava o jogo político, enquanto João José, (...) atendia a
correligionários e adversários, com a mesma boa vontade e seriedade” (MAURÍCIO, 1986, p.
39).
O espaço político e social ocupado pela Primeira-Dama Tiburtina foi
gradativamente ganhando força e destaque nas disputas políticas do município. Sua atuação
pública sempre esteve ligada à figura do seu esposo e, pragmaticamente, congregou suas
funções de esposa e mãe com a de mulher dama da política local. Entretanto, é a partir da
emboscada de fevereiro de 1930 que a sua representação política entrou para a história do sertão
mineiro de forma mítica, sendo lembrada pela memória coletiva até os dias atuais.
Um grande evento político estava prestes a ocorrer. Era o Congresso do Algodão e
Cereais que serviu para intensificar ainda mais a disputa política entre os dois grupos
hegemônicos existentes –“conservadores” e “liberais” se dividiram rigorosamente. Conforme
registra Nascimento e Reis (2015), na véspera da chegada da comitiva que seria parte ilustre do
congresso, formada pelo vice-presidente da República e então candidato ao governo de Minas,
Mello Vianna, e o chefe nacional da Concentração Conservadora, Carvalho Brito, tudo
demonstrava estar tranquilo.
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A chegada a Montes Claros, no dia 06 de fevereiro, ocorreu por volta
das 23:00, na Praça da estação, onde a Concentração Conservadora
encontrou, além de correligionários, a “segurança” e curiosos que
esperavam pela passeata e o desfile da comitiva. (...) O roteiro havia
sido planejado (...) porém, à altura da rua D. João Pimenta, a comitiva
foi desviada, entrando por esta rua, rumo à Praça, onde morava o líder
da oposição aliancista João José Alves. (...) o desvio foi proposital, pois
havia outras intenções por trás do objetivo de saudação a João Alves.
(...) Havia, por parte da comitiva, um ar de provocação e demonstração
de força. Segundo as testemunhas, “vivas” e “mortas” foram refrãos
declamados por ambas as partes e, nesse clima de hostilidade, uma
bomba explodiu em meio à multidão, acertando justamente João Alves,
que se encontrava na porta de sua casa. Após a explosão, começou um
tiroteio vindo de ambas as partes, que atingiu tanto conservadores
quanto liberais, num clima de violência sem precedentes. Cessado o
fogo cruzado, havia um saldo de seis mortos e dezenas de feridos
(NASCIMENTO e REIS, 2015, p 220).

O acontecimento político entrou para a história do país e Montes Claros foi
apontada pelos jornais da época como lugar de violência, da insegurança, da não civilização. A
emboscada política ficou conhecida como “Tocaia dos Bugres”33. E foi a partir deste fato
político que a imagem de D. Tiburtina ganhou outros elementos, apontados principalmente
pelos membros da Concentração Conservadora e reproduzidos no imaginário popular.
O 06 de fevereiro de 1930 foi associado à emboscada, traição, chacina, banditismo
e tantos outros adjetivos que tinham o interesse velado de fragilizar a Aliança Liberal na região.
A representação construída em torno de D. Tiburtina a colocou como líder e responsável pelo
tiroteio e os seus desdobramentos. Assim sendo, todas essas características apresentadas
passaram a ser, para o imaginário popular, descrições fiéis da conduta de Tiburtina, a
identificando como “sanguinária”, “víbora” e criadora da emboscada. O que se pontua,
conforme Nascimento e Reis (2015), é que a construção da imagem de Tiburtina como mentora
do ‘ataque’ político e como mulher sanguinária reflete a tentativa de ser retirar do caminho da
ala conservadora uma forte liderança política. O objetivo era excluí-la do cenário político,
campo que até então dominado pelo gênero exclusivamente masculino.

“Bugres” era um nome pejorativo dado aos índios que viviam no sertão e que eram considerados selvagens e
não civilizados (NASCIMENTO e REIS, 2015).
33
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As imagens que se construíram em torno da Dama Tiburtina revelam uma mulher
além do seu tempo que não se conformava com o padrão de gênero que designava as mulheres
à clausura do lar. Tiburtina de Andrade Alves se fez presente no espaço público e, por isso,
ganhou para si inúmeras representações que destacam suas transgressões sociais em busca de
poder exercer domínio e poder político.
A morte de D. Tiburtina em abril de 1955 não foi o fim, e sim, o início de sua
cristalização na história do sertão de Minas Gerais. De “fera humana”, passando por
“guerrilheira sertaneja” até chegar na imagem de “cívica brasileira”, Tiburtina se apresenta para
a história como uma legítima primeira-dama, na medida em que, “foi uma articuladora política,
uma mulher excêntrica, que conquistou um espaço, ocupou um lugar e contribuiu para as
questões políticas e sociais de uma época (1907-1930)” (NASCIMENTO e REIS, 2015, p.230).
As distorções em torno da sua história são evidentes e estão calcadas na estrutura
misógina e sexista da nossa sociedade sertaneja e brasileira. Os estereótipos de gênero estão
fortemente presentes na representação social desta expressiva Dama. Quando o imaginário
popular ao longo da história a aponta como sanguinária e mentora da emboscada aproximam
sua imagem da de Eva, a mulher que trouxe o mal para o homem e a humanidade. Isso reflete
a dificuldade histórica de aceitação da participação feminina na política, ainda mais quando se
constrói prestígio e domínio político. Ambiguamente, na mesma figura simbólica, Tiburtina
Alves era exaltada pela imagem maternal e feminina que trazia em seus discursos e atuações.
Esse era o lado moralmente aceito pela sociedade sertaneja e evidencia claramente a moral
sexista montesclarense que entende que é na maternidade e na sensibilidade dos cuidados da
família que está o lugar legítimo da mulher.
Tiburtina se colocou como um claro exemplo de resistência à essa moral e, dessa
maneira, se tornou mito da história da mulher no sertão. A sua figura simbólica vai de encontro
ao primeiro-damismo porque é nítido em sua trajetória política, a valorização constante da
família e sua atuação sempre atrelada a de seu marido. Ainda que o seu marido não tenha
exercido a função de chefe do Poder Executivo local, pois ainda não se tinha esse entendimento
estatal. O fato é que ele foi Presidente da Câmara Municipal e desse modo exerceu papel de
prefeito na lógica da intendência, hoje, prefeitura. Assim sendo, Tiburtina foi uma primeiradama fielmente presente nas suas atuações políticas para que a família obtivesse cada vez mais
prestígio e domínio na sociedade sertaneja.
O patrimônio ditou o tom da atuação da família Alves. Por meio da medicina, o Dr.
João Alves se projetou e construiu a projeção de Tiburtina sempre atrelada à sua figura, até
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mesmo na profissão como “enfermeira”. Neste caso, como em inúmeros outros, no passado e
na atualidade, política e medicina se complementam no jogo de poder. No caso de Tiburtina, a
ousadia e perspicácia foram responsáveis pelo seu destaque na política local. E é por esses feitos
que a senhora dama Tiburtina se faz presente na memória discursiva daqueles que vivem ou são
amantes da história do sertão (NASCIMENTO e REIS, 2015).
Assim sendo, a trajetória de vida de Dona Tiburtina fora responsável pela
construção social de sua figura simbólica, enquanto uma mulher presente e constante na vida
política. Uma mulher que se assemelha as demais apresentadas neste trabalho, pois foi pioneira
na participação política e nome marcante na história do sertão. Mulher esta que, como as demais
primeiras-damas, cumpriu o papel moralmente normatizado de esposa e mãe, mas construiu
um espaço de atuação política e de prestígio social.

3.4 – Três mulheres e uma só história: o primeiro-damismo na dinâmica patrimonial do
Sertão

O sertão se configura para essas mulheres, como o lugar da afirmação enquanto
sujeito político. E entende-se que essa região até meados do século XX era vista como o lugar
do isolamento econômico e político, marcado pela predominância dos costumes rurais até
mesmo nos espaços urbanos que se formaram (CAVALCANTE e RIBEIRO, 2015). Isso foi
crucial para que essas figuras simbólicas emergissem na trajetória do desenvolvimento do sertão
de Minas Gerais, tendo em vista que a soberania masculina se colocava (e ainda se apresenta)
como um fato social do Brasil. Isso se intensificou ainda mais no interior brasileiro. Desse
modo, apreende-se que Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e Tiburtina partem de uma mesma
condição. Foram mulheres do sertão que construíram caminhos de participação política, em
tempos em que o prestígio masculino era predominante. Foram mulheres do sertão e que nele
construíram, ainda que não deliberadamente, suas práticas de primeiro-damismo.
As trajetórias de vida das damas apresentadas se convergem em outros aspectos
também. O primeiro deles é que se assemelham entre si, economicamente falando, e divergem
completamente da realidade histórica das demais mulheres sertanejas, aquelas das camadas
sociais populares que enfrentavam o trabalho braçal, os afazeres domésticos e o duro cotidiano
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machista no sertão. Essas marcantes damas partiram de uma condição social privilegiada e
fizeram uso do patrimônio da família na projeção e na manutenção da participação política.
Identifica-se que a origem privilegiada é um outro ponto em comum em suas
histórias. Os fatos históricos demonstraram a educação e o status social adquirido por essas
mulheres no seio familiar elevado que tiveram. O capital cultural e social, adquirido por elas,
foi determinante para o alcance político que conquistaram. A emergência dessas mulheres na
história política de Minas Gerais só foi possível diante de sua formação enquanto pessoa, em
que contribuiu para que a personalidade e a condição cultural delas fossem mecanismos para
afirmação social no espaço público e na cena política. Entende-se, portanto, que os aspectos da
cultura e da classe social construíram o capital simbólico dessas mulheres e suas práticas de
exercício do poder (BOURDIEU, 2010).
Outro grande aspecto de convergência na história das mencionadas damas do sertão
é o patrimônio de suas famílias, todas elas eram mulheres de posses. A propriedade privada
dessas três grandes mulheres se apresentou como base de sustento de suas projeções políticas.
Afinal, o papel que desempenharam estava intimamente ligado ao interesse privado. A
motivação e a finalidade de suas atuações políticas tinham um mesmo propósito: a valorização
do patrimônio da família, o favorecimento e manutenção do poder familiar perante à região de
domínio.
Todos esses aspectos caminham de encontro à instituição da função simbólica da
primeira-dama que posteriormente irá se formar na estrutura de poder executivo do Estado,
numa perspectiva de apropriação patrimonialista. Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e
Tiburtina são discutidas neste trabalho como evidentes expoentes do primeiro-damismo, por
apresentarem em suas atuações políticas o ideal de mulher primeira-dama que congrega os
papéis de gênero na esfera doméstica e se afirma num campo político, cujo fim é o interesse
privado de sua família.
As então por nós consideradas legítimas primeiras-damas, se apresentam para a
história como precursoras do primeiro-damismo, numa estrutura patrimonialista de participação
política. E, em última instância, estão unidas pela história de transgressão, rebeldia e poder
político nas terras do sertão. Carregam em suas representações sociais o título de Donas, o status
de detentoras do poder econômico e do prestígio político (SOUZA, 2011, p.54). Um prestígio
que ganhou mais destaque do que a figura masculina dos respectivos maridos e dessa maneira
foi responsável pela efetivação de suas imagens como mitos da história das mulheres no sertão
mineiro.
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A relação patrimonial que se consolidou no Estado ao longo da história do país
demonstra o quão forte é o jogo de poder em que as mulheres primeiras-damas se estabeleceram
na política local. As trajetórias de vida apresentadas neste trabalho elucidam a força íntima da
família no controle do poder local a partir da apropriação do controle estatal. Essas mulheres
precursoras de uma prática política estritamente patrimonial estiveram sustentadas no capital
político adquirido primeiramente pelo patriarca da família e posteriormente apropriado por elas,
na medida em que a família consolidou um campo político de exercício do poder local. Desse
modo, as primeiras-damas carregam consigo uma forma de capital simbólico, que se sustenta
na crença e no reconhecimento ou ainda, nas inúmeras formas de créditos pelas quais os agentes
políticos conferem a um indivíduo os próprios poderes que lhes reconhecem (BOURDEIU,
1996).
Bourdieu (1996) aponta ainda que é o capital político, o responsável por assegurar
a seus detentores a apropriação privada de bens e serviços públicos.

(...) vemos então que o capital social de tipo político que se adquire nos
aparelhos de sindicatos e dos partidos transmite-se através de redes de
relações familiares que levam à constituição de verdadeiras dinastias
políticas (BOURDIEU, 1996, p. 30).

O poder em torno da figura da primeira-dama reflete o jogo de interesse político da
família na condução do Estado. Compreende-se a partir da leitura de Bourdieu (2010) acerca
do capital político, que a instituição da função simbólica da mulher primeira-dama na política
é o nítido aparelhamento do Estado, legitimando uma estrutura patrimonial da administração
pública, em detrimento dos interesses domésticos e da intimidade privada.
As três representações de damas, retratadas neste estudo, assim como uma boa parte
das primeiras-damas que emergiram na política, construíram suas atuações por meio da
congruência de capitais, que são eles, o pessoal, o por delegação e o convertido. Miguel (2003)
problematiza que o capital pessoal é aquele que está diretamente ligado ao carisma e, portanto,
à dominação carismática em Weber (2000). O por delegação está relacionado à tradição e reflete
uma transferência provisória e limitada de uma família de tradição política que repassa seu
capital para determinado membro numa situação de disputa política. Já o capital convertido se
dá por meio da transferência da popularidade alcançada em outros campos e posteriormente
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convertida na política (MIGUEL, 2003). É o que rotineiramente acontece nas carreiras políticas
de muitas famílias na realidade histórica do Brasil. A família Alves, apresentada na história de
Dona Tiburtina, é um nítido exemplo em que a medicina e a enfermagem foram projeção para
o casal e a popularidade ali adquirida foi convertida no prestígio político e usada
frequentemente na medida em que este capital valorizava e mantinha o poder político e
patrimonial nas mãos da família.
Entretanto, não se pode cristalizar a atuação política em tipos ideais de capitais, pois
o percurso político pode se dá por via de todos os capitais identificados ou somente por um ou
ainda, por uma nova roupagem. As primeiras-damas se apresentam como figuras políticas que
se legitimam no poder entrecruzando os capitais a seu favor e, dessa maneira, consolida e
alimenta seu capital político, em um jogo de poder claro, que traduz a valorização econômica e
política da esfera familiar. As damas do sertão, descritas neste estudo, se tornaram marcantes
na história a partir da consolidação de seus respectivos capitais políticos. E desse modo
entendemos que o capital político “indica o reconhecimento social que permite que alguns
indivíduos, mais do que outros, sejam aceitos como atores políticos e, portanto, capazes de agir
politicamente” (MIGUEL, 2003, p.115).
Um dos pontos cruciais acerca da reflexão sobre a figura simbólica da primeiradama está na sua importância para o jogo político no Estado patrimonial. Ela se configura como
um dos principais elos entre o povo e governo, ao passo que, sua prática alinhada ao
assistencialismo e à benemerência será o principal recurso de tutela e dominação da população
local. A política paternalista e patrimonial que se sobrepôs ao longo da formação do Estado no
Brasil se sustenta na força da tutela dos cidadãos e no reconhecimento de forma privada e
pessoal das ações de governo, principalmente no campo social. É dessa maneira que “no
imaginário coletivo, primeiras-damas / filantropia / e benesse dos governantes se confundem e
configuram a assistência social aos pobres” (FALCÃO, 1990, p. 154).
A representação das primeiras-damas, enquanto damas da benesse e da caridade, é
essencial para a dinâmica do poder patrimonial que personaliza a administração pública e a
política social, reduzindo-a às práticas de filantropia. A filantropia desse modo se institui como
uma importante ferramenta de dominação patrimonial do governante para com a população. A
primeira-dama se apresenta como canal de exercício da dominação, pois detém na sua atuação
o controle do imaginário popular, por meio do discurso da generosidade e da manipulação da
realidade social das classes subalternas, pois o clientelismo é o carro chefe da prática do
primeiro-damismo no campo social (TORRES, 2002).
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Se por ora entendíamos o matrimônio como legítimo contrato de dominação da
mulher pelo homem, é possível refletir que para a mulher primeira-dama o matrimônio inaugura
a possibilidade de compartilhamento de poder na estrutura patrimonialista do Estado. As três
damas contextualizadas nesse trabalho evidenciam o compartilhamento de poder político entre
os membros da família e demonstram até mesmo a suas posições de prestígio na escala de poder
ao consolidarem uma representação marcante na história. O que se destaca é que o primeirodamismo se configura como um campo político de poder e prestígio feminino, entretanto sem
sobrepor a estrutura patriarcal da família nuclear brasileira. Desse modo, compreendemos que
a máxima do Estado Patrimonialista e da atuação da primeira-dama é a valorização do poder
privado, independente da concentração deste poder estando nas mãos masculinas. A premissa
é que esteja sob o controle familiar. Apreendemos que a primeira-dama se constitui como um
instrumento regalista da classe dominante e ainda que o poder aristocrático esteja sob à figura
masculina, a mulher se apresenta como parte integrante da estrutura de poder da família no
comando do Estado patrimonial (FAORO, 2000).
Assim como Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e Tiburtina, a primeira-dama que
constrói uma atuação marcante na política, seja em âmbito local, regional ou nacional, carrega
em si uma grande marca do patrimonialismo no Estado. O componente personalista de sua
função política é um dos traços mais evidentes da estrutura patrimonialista brasileira, na medida
em que igualmente como na esfera do lar, ela constrói na esfera pública uma relação marcada
pela intimidade e pela pessoalidade das ações. Assim como a janela é o espaço interlocutor
entre a casa e a rua, conforme pontua DaMatta (1997), compreendemos que a primeira-dama é
a janela, a porta, é o deslocamento de mão dupla entre o privado e o público, e é nesse
deslocamento que as relações se misturam em detrimento do interesse público.
Ser o deslocamento da premissa patrimonial é mais do que ser um mero componente
do patrimonialismo na política. A primeira-dama é uma marcante função nessa estrutura de
poder, ao passo que sua atribuição lhe dá prestígio e domínio perante tanto à população alvo de
suas práticas de benesse como nas próprias relações entre a elite política pertencente.
Entendemos que a benesse, os atributos de feminilidade, a postura ativa e cordial, e o discurso
de teor social e personalista são instrumentos que constroem a estrutura simbólica do poder da
mulher primeira-dama. Ao passo que,

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e
de conhecimento que os “sistemas simbólicos” cumprem a sua função
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política de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação,
que contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobra a outra
(violência simbólica) dando o reforço da sua própria força às relações
de força que as fundamentam e contribuindo assim, segundo a
expressão de Weber, para a “domesticação dos dominados”
(BOURDIEU, 2010, p. 10).

Compreende-se, a partir das reflexões de Bourdieu (2010), que a primeira-dama
carrega em si um sistema simbólico de instrumentos de poder responsáveis pelo sustento e
manutenção da atuação da mulher nesta função política. O poder simbólico evidenciado na
figura da primeira-dama se constitui através do poder econômico familiar. Desse modo
apreendemos que o seu poder simbólico é um poder subordinado, nas palavras de Bourdieu
(2010), “transfigurado” de outras formas de poder, em especial o poder econômico da família.
Ainda que o poder econômico seja determinante para a construção da figura
simbólica da primeira-dama a formação de seu poder não se restringe somente à influência
econômica familiar, o capital político da figura do governante, seu esposo, também é
determinante para o poder simbólico em torno de sua função. Desse modo, a primeira-dama é
a congruência do interesse do governante, do interesse familiar e do seu próprio interesse em
um jogo de poder em que o privado está acima do público.
Conforme destaca Bourdieu (2010), o poder simbólico só faz sentido quando dentro
de uma estrutura que possui outros poderes. Podemos compreender que o poder da primeiradama só tenha lógica dessa mesma maneira, com base no poder econômico e político da sua
família. Desse modo, não existe primeiro-damismo descolado da figura masculina do
governante e desconectado do papel de esposa e mãe. As mulheres retratadas neste estudo
ilustram esse entendimento, de que o prestígio que alcançaram enquanto damas se deu por meio
desse sistema que congregou capital político e econômico centrado na instituição familiar.
A família, enquanto instituição social, é a base fundante da dinâmica patrimonial
do Estado. A força produtiva e aristocrática da instituição familiar, apontada por Freyre (2006)
ainda no Brasil Colônia, continua sendo uma realidade histórica do país, na medida em que
funções políticas, tal como o primeiro-damismo, imperam na estrutura da administração pública
e refletem a força das relações domésticas no âmbito público.
O domínio da família patriarcal na política é historicamente nítido. Os exemplos de
Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e, em especial Tiburtina, demonstram tal assertiva, pois
construíram suas atuações políticas com base na e para a família. Ainda que tenham assumidos
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posturas de liderança ou à figura masculina se fizesse ausente, o ideal patriarcal estava presente
no discurso e na prática de cada uma, afinal o patriarcalismo, para além do poder masculino,
prima pelo poder familiar, ou seja, pelo interesse privado e pela manutenção do patrimônio.
Não se deve refletir o patrimonialismo enquanto uma prática a-histórica ou
desconectada da realidade social do Brasil. O conceito de patrimonialismo em Weber (2000) é
histórico e dinâmico. É a partir disso que podemos compreender que a atuação do primeirodamismo segue a dinâmica e a historicidade da sua fonte de origem. O primeiro-damismo não
é uma exclusividade do Brasil e dos chamados países em desenvolvimento. Desse modo a
cultura patrimonialista também não é. O interesse privado, sobreposto ao público, está presente
nas relações políticas de diversos países e com diversas consequências.
O que se demonstra é que, na realidade brasileira, o patrimonialismo foi
determinante e acentuado. Isso trouxe para estrutura de Estado práticas de “promiscuidade”
política e corrupção sistêmica. Evidente que o foco desse trabalho é a política brasileira, mas
isso não quer dizer que a corrupção e o culturalismo patrimonialista sejam malefícios
específicos do Estado brasileiro. O interesse do mercado sobreposto ao Estado impera no
sistema vigente na economia e na política global.
O que o estudo aponta é a apropriação deste Estado pela força do interesse privado/
familiar e que, posteriormente no desenvolvimento da economia brasileira, resulta no interesse
privado de mercado frente ao interesse público. Ao enfatizarmos o Estado, enquanto um Estado
patrimonialista, não buscamos exaltar o mercado, e sim evidenciar a fonte do malefício político
na esfera privada transferida para e apropriada no espaço estatal em que a primeira-dama é
peça-chave.
A dominação patrimonial que a primeira-dama contribui para que seja legitimada
implica uma configuração institucional específica com sua própria condição de existência, por
isso a necessidade de contextualizar historicamente o conceito do patrimonialismo na realidade
do Brasil. A dominação social, com base no patrimônio, não deve ser entendida somente pelo
interesse político estrito, há inúmeros fatores socioeconômicos externos em torno do exercício
da dominação. Todos esses elementos sedimentam a possibilidade do exercício da dominação
patrimonial, sendo que a mulher primeira-dama também se sustenta nos elementos políticos,
sociais e econômicos, em torno da prática patrimonialista.
Apreende-se que a essência do patrimonialismo é o poder privado. A família é a
célula desse poder em que seus membros hierarquicamente desempenham papéis e usufruem
dos privilégios estabelecidos. A primeira-dama é parte integrante e indispensável do jogo
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político patrimonialista. O que se destaca é que as relações de poder assim como toda relação
social, não estão cristalizadas, e isso possibilita que os sujeitos da história construam novas
formas do exercício de poder e da interação política. E é a partir disso que o primeiro-damismo
ao longo da história irá se reinventar, construir novos paradigmas para a atuação feminina neste
campo político, sem perder de vista a história da dominação masculina, mas com a clara certeza
de que independente do gênero, onde há poder, há dominação, esse é o campo do jogo político
em que o interesse privado dita as regras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou tratar acerca da figura simbólica da primeira-dama na
estrutura de poder do Estado, numa dinâmica patrimonialista de apropriação da administração
pública. O que se buscou refletir foi a importância dessa figura política feminina para o jogo de
poder e para a valorização do interesse privado em detrimento do público.
Percebe-se que a cultura patrimonialista está presente nas relações políticas do
Brasil desde o início de sua formação histórica que, ao longo do tempo, foi se racionalizando,
construindo uma estrutura de Estado e funções que legitimam o interesse privado sobreposto
ao público. O surgimento da função simbólica da primeira-dama é uma das mais evidentes
práticas patrimonialistas, pois reflete a clara transferência das relações domésticas com a
finalidade de exercer a dominação por meio do poder político.
As reflexões e os apontamentos históricos apresentados nesse trabalho objetivaram
evidenciar as características históricas da cultura política do Norte de Minas, destacando as
principais práticas políticas que reforçaram a dinâmica do patrimonialismo na região. O que se
buscou evidenciar foi a formação do campo político e as representações do poder local no sertão
mineiro.
Considera-se que o primeiro-damismo se instaura na política patrimonialista por
meio da congruência de aspectos políticos e de feminilidade. A mulher primeira-dama, para
desempenhar um papel marcante no jogo político estabelecido, deve ter a seu favor todos os
atributos vistos como feminino, tais como, sensibilidade, cuidado maternal, fidelidade conjugal
e outros, para que sua imagem política seja tida como exemplo de esposa e de mãe.Afinal, não
há separação dos papéis desempenhados na esfera doméstica e no espaço público. Desse modo,
as construções de gênero são determinantes na constituição do primeiro-damismo, tendo em
vista que, antes de ser primeira-dama, a mulher é esposa e mãe, e essas duas atribuições são
carregadas de condições sexistas que posteriormente compõem a figura política da primeiradama. É no desempenho dessa função, especificamente feminina, que é possível reafirmar os
códigos sexistas ou resisti-los, construindo novos paradigmas por meio da atuação política.
Historicamente, o campo político foi legitimado e apropriado pelo sujeito
masculino. A ascensão feminina no espaço público se deu por meio da resistência política e
pela necessidade produtiva e reprodutiva do sistema vigente. Ainda que a dominação masculina
seja uma realidade histórica da política e das relações privadas no Brasil, as relações de poder
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não estão estáticas e é tendo em vista essa assertiva, que entendemos porque algumas mulheres
conseguiram desempenhar um papel político marcante na história. Mulheres que, através do
poder econômico da família, se projetaram no espaço público, consolidando uma prática
política de prestígio e mudando a ordem dos processos de dominação.
Apesar de os dados e fatos históricos oficiais darem destaque a atuação política
masculina, diante da cultura patriarcal que imperou na realidade brasileira, a figura feminina
teve importantes representações, mulheres que se colocaram no processo político como
transgressoras das regras e padrões de gênero vigentes no sertão de Minas, sustentadas pelos
poderes patrimoniais de seus maridos e ou família. Essas foram proposições refletidas durante
todo o traçar desse trabalho, entretanto, é preciso frisar que a história do sertão mineiro não foi
construída somente pelas mãos masculinas, as mulheres também se configuraram como
importantes agentes políticos e presentes na dominação patrimonial. A mulher primeira-dama
exemplifica tal assertiva ao se constituir como parte da estrutura patrimonial, que muitas vezes
ganha destaque e prestígio político.
A história do sertão de Minas Gerais está marcada pela atuação de mulheres que
romperam a clausura do espaço doméstico e consolidaram uma atuação política nos moldes do
primeiro-damismo. Essa história não é somente de uma região, é a história de desenvolvimento
de uma prática que se enraíza na cultura do país e que passa pelas mãos de mulheres, não
somente do homem, como a historiografia oficial contava.
O legado das mulheres abordadas neste estudo é grande para o entendimento do
primeiro-damismo, enquanto uma função racional e institucional do Estado. Mulheres que
carregam em suas atuações traços marcantes da cultura personalista, da cordialidade das
relações políticas e o interesse familiar como premissa. Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e
Tiburtina são exemplos do poder feminino na gestão pública. Ainda que não se tinha em seus
respectivos momentos históricos a administração pública institucionalizada, é possível
compreender em suas atuações o jogo político entre o público e o privado na dinâmica de
intendência.
Apreendemos que essas damas mineiras contribuíram para a institucionalização do
poder feminino na política, por meio do primeiro-damismo, e contribuíram também para o
fortalecimento da cultura patrimonialista na região do norte e noroeste de Minas Gerais. Suas
trajetórias históricas refletem a força patrimonial e o domínio das elites locais sob o poder
político e econômico no sertão de minas.
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Compreendemos ainda que a representação social dessas mulheres aponta para uma
história de contestação das estruturas de poder, numa perspectiva sexista e de gênero, ao passo
que, a postura política que assumiram as fizeram resistir às determinações de gênero e
construíram novos paradigmas, em que o prestígio e a autonomia feminina estavam presentes.
É evidente que os processos de dominação masculina se faziam parte de suas histórias, afinal
os seus poderes políticos estavam ligados à família em moldes patriarcais. Entretanto, o poder
simbólico adquirido pelo exercício do damismo foi responsável por elevá-las para uma
condição de não somente alvos da dominação, e sim pólos dominadores, numa lógica de poder
familiar compartilhado.
Dessa maneira, apreende-se que as histórias dessas mulheres ilustram a presença
feminina no desenvolvimento do sertão, e mais, no desenvolvimento da prática patrimonialista
na região. Essas grandes damas trazem na simbologia de suas figuras o entendimento do gênero
enquanto algo dinâmico, capaz de ser recodificado conforme às resistências políticas. Dona
Maria da Cruz, Dona Joaquina do Pompéu e Dona Tiburtina de Andrade Alves foram mulheres
que, de alguma forma, burlaram a primazia masculina na política e imprimiram suas marcas na
política e na história do sertão. E mais, se apresentam para história como damas marcantes na
lógica patrimonialista, suas atuações foram imprescindíveis para consolidação do poder político
de suas respectivas famílias.
A atuação dessas mulheres do sertão e também das grandes damas marcantes da
história do Brasil e da América do Sul, tais como Dona Leopoldina e Evita Perón, foram
responsáveis por cristalizar um campo de saber político e peculiar à prática de manutenção do
poder patrimonial. A partir de suas experiências, o campo do primeiro-damismo se aprimorou
cada vez mais. As projeções seguintes das mulheres primeiras-damas têm se dado a partir do
exemplo instituído dessas grandes mulheres da história da política patrimonialista. Assim como
Evita e Leopoldina, Tiburtina, Maria da Cruz e Joaquina do Pompéu trazem em suas figuras
simbólicas à raiz histórica do primeiro-damismo, na medida em que suas representações estão
marcadas pelo prestígio e pelo poder político sobre uma região e um povo, a partir da soberania
do poder familiar patriarcal que representa.
As figuras femininas de destaque desse trabalho trazem em suas representações a
multiplicidade das condições de ser mulher e mulher da política. Suas histórias mitificadas pela
historiografia ou pelo imaginário popular demonstram os desafios políticos enfrentados por elas
e, ao mesmo tempo, enfatizam a “sensibilidade” e a feminilidade presente em suas condutas.
Desse modo, percebemos o porquê de dizer que elas são expoentes do primeiro-damismo na
101

estrutura de gestão da administração pública. Afinal, suas figuras simbólicas apresentam todas
as características do tipo ideal de atuação da primeira-dama, que deve congregar a feminilidade
e todos os atributos femininos que exaltem sua condição de esposa e mãe de família, e ao mesmo
tempo assumir uma postura política de mediação entre o governante e população e do
governante para com os demais cargos da estrutura de gestão pública e do poder privado.
As três figuras políticas destacadas nesse estudo trazem um aspecto ainda mais
marcante para a compreensão do primeiro-damismo e sua força de expressividade política.
Todas elas são apresentadas pela história como mulheres enérgicas que por conta da postura
política assumida na linha de frente da administração pública, no período histórico equivalente
– a Intendência –, ganharam mais prestígio político e popular que o próprio governante. Suas
atuações como possíveis líderes de movimentos políticos de revolta e contestação das
autoridades nacionais foram responsáveis pelo alcance político de suas representações para o
imaginário popular. Dessa maneira, entendemos que as primeiras-damas de destaque na
política constroem uma prática de atuação prestigiosa e de protagonismo político em tempos
em que o domínio masculino na política ainda é forte e evidente.
O que se percebe é que o primeiro-damismo se institui como um campo político
ambíguo para a condição feminina. Afinal, ele possibilita o protagonismo feminino e a
participação da mulher na política, mas atrelada à figura masculina e aos códigos de gênero da
família patriarcal. Desse modo, o que se tem, é que apesar das determinações de gênero em
torno dessa função política, o poder simbólico construído em torno dela é capaz de recodificar
essas determinações e os acordos entre os agentes familiares são estabelecidos. As damas do
sertão, aqui apresentadas, demonstram o empoderamento que a participação política trouxe
para elas tanto no seio familiar como para o espaço público. As relações de poder em torno do
primeiro-damismo não estão cristalizadas, e é essa prerrogativa que possibilita que mulheres
como Tiburtina, Joaquina do Pompéu e Maria da Cruz, exerçam poder e prestígio, sustentadas
e voltadas para o interesse e o poder privado de suas respectivas famílias.
As histórias dessas damas do sertão demonstram que o interesse da primeira-dama
na política não é individual, e sim familiar. A finalidade de suas ações está na manutenção e no
aumento do poder privado de sua família e isso denota a força do patriarcalismo nas relações
familiares. Aponta ainda para a cultura patrimonialista de apropriação do poder público em
detrimento do poder privado. A primeira-dama carrega em si, não somente uma ascensão
política feminina, e sim o nítido aparelhamento da administração pública a favor do interesse
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aristocrático de sua esfera familiar. Ela é uma das principais peças da estrutura patrimonialista
da administração pública que veio a se formar na dinâmica do Estado brasileiro.
Compreendemos que a prevalência de uma estrutura social, firmada na concepção
de estamentos, não propicia a igualdade e sim a subordinação à interesses privados de poucos.
Em uma organização social de estamentos não há espaço para justiça social, o que se tem é a
prevalência de desigualdades, em que o público e o privado se encontram entrelaçados
consolidando o poder patrimonial e supremo do governante e de seu quadro administrativo.
O desenvolvimento do Estado e da própria função simbólica do primeiro-damismo
trouxe para a atuação das mulheres primeiras-damas, a partir do governo de Getúlio Vargas,
uma prática assistencialista específica para o campo social. A política social passou a ser carrochefe da atuação das primeiras-damas e isso é visto com clareza até os dias atuais em um Estado
democrático de direito. O trato, assistencialista e de benemerência dado à política de assistência
social, por exemplo, reflete a permanência da cultura patrimonialista na gestão pública e faz da
primeira-dama o canal da manipulação popular e o canal do jogo político. Isso evidencia uso
de uma política pública, a favor do interesse privado, e para que isso se efetive, é preciso reduzila às práticas assistencialistas comandadas pela figura da primeira-dama, que passa a ser a
personificação do poder local caridoso e bondoso para com as classes subalternas. Assim sendo,
o campo social se constitui para a primeira-dama como o lugar de exercício de sua dominação,
em nome da permanência do poder familiar.
Em suma, compreende-se que o primeiro-damismo é evidente no desenvolvimento
do Estado brasileiro a partir da expressividade do patrimonialismo na cultura política do país,
desde o início de sua formação histórica. O interesse privado está presente nas relações públicas
em qualquer sociedade ocidental que se baseia na estrutura capitalista e de acumulação de
riquezas. Desse modo, a prática patrimonialista na política não é uma exclusividade do Brasil,
é uma realidade histórica do desenvolvimento mundial. No Brasil, o que enfatizamos é que sua
expressividade foi responsável pela instituição do primeiro-damismo como função racional da
gestão pública. As histórias de Maria da Cruz, Joaquina do Pompéu e Tiburtina sinalizam esse
entendimento, ao passo que o interesse familiar foi a mola propulsora para suas ascensões
políticas.
As figuras simbólicas apresentadas neste estudo são exemplos da participação
política feminina em tempos de domínio do sujeito masculino. O que nos leva a pensar que o
campo político é o lugar da resistência e da disputa de poder. Poder este que se constrói no jogo,
e por meio dos acordos. Essas mulheres souberam jogar, pois tinham as peças do poder
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econômico, do poder familiar e do poder simbólico e por isso imprimiram suas marcas na
história do sertão do norte e noroeste de Minas Gerais.
O sertão continua sendo alvo do prestígio de damas marcantes, politicamente
falando. A política brasileira está marcada pela conduta personalista e patrimonial em que as
mulheres primeiras-damas foram peças fundamentais para a cristalização dessa cultura política.
Os dias atuais revelam um passado revisitado, em que Tiburtina, Joaquina e Maria se fazem
presentes em outras figuras femininas do primeiro-damismo. Suas presenças estão na
contribuição para a racionalização de uma prática política feminina de prestígio, domínio
privado e manipulação das massas populares que têm sido evidentes nas condutas das
primeiras-damas do século XXI e na própria dinâmica da política do país na atualidade.
Conclui-se que atuação da primeira-dama traz para a política brasileira a força do
privado sobreposto ao público. Sua institucionalização e manutenção no quadro administrativo
da gestão pública reflete a dinâmica da política brasileira, que é excludente e concentrada em
grupos aristocráticos detentores de prestígio e capital privado. Assim sendo, o primeirodamismo foi e é responsável pela congruência do interesse familiar dentro das estruturas do
poder estatal.
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ANEXO 1:
INTINERÁRIO DOS MOTINS DE 1736

Fonte: Biblioteca Nacional/BN – cart 523954 Sertão do São Francisco
Localização: ARC.030, 02, 034 cartografia
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ANEXO 2:
CARTA DO PRÓPRIO PUNHO DE JOAQUINA DO POMPÉU – 1930

Fonte: Acervo Público Mineiro – Catálogo Online
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ANEXO 3:

TRANSCRIÇÃO DE TEXTO PUBLICADO NO INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO DE MONTES CLAROS

Dona Tiburtina Andrade Alves – Memória II
O tiroteio do dia 6 de fevereiro de 1930, em Montes Claros, envolvendo os militantes da
caravana dos Conservadores contra os da Aliança Liberal, precede o movimento político que
veio pôr abaixo a Primeira República ou Velha República. Era a Revolução de 1930 que se
iniciava em Montes Claros. Contudo, registra-se nos anais da história, que este movimento
irrompeu no dia 3 de outubro e terminava no dia 24 do mesmo mês com a deposição do
Presidente Washington Luiz Pereira de Souza e a dissolução da representação popular no
Congresso Nacional. Em matéria de jornal, disse o jornalista Assis Chateaubriand que a cidade
de “Montes Claros fixa no momento culminante da consciência brasileira”.
Por isso podemos afirmar que a cidade de Montes Claros foi palco do primeiro episódio que
antecedeu a revolução de 30. As suas ruas foram invadidas por pessoas oriundas de Granjas
Reunidas e também da capital do Estado, eles que vieram fazer frente aos inimigos políticos do
vice-presidente da República, Dr Fernando de Melo Viana. Ora, sabemos que tudo isso
aconteceu durante a visita de Melo Viana quando aqui esteve para participar do Congresso de
Algodão e Cereais, evento elaborado com o intuito tão somente de fazer propaganda eleitoral
em favor da candidatura de Júlio Prestes para presidente da República, quebrando, assim, a
tradição da Política do Café com Leite.
Por assim dizer, a política fervilhava mediante a paixão e o desejo dos militantes da Aliança
Liberal em defender a integridade física do seu represente maior, o Dr João José Alves. As
ofensas que poderiam advir desses manifestantes – o que de fato ocorreu – representavam para
o povo montes-clarense uma violência aos princípios políticos os que se constituem na ética,
na moral e nos bons costumes. Os mais exaltados certamente eram os jagunços do conde
Alfredo Dolabela. Aliás, toda a comitiva representava perigo às nossas tradições políticas.

Nesta época a cidade de Montes Claros dividia a sua política em duas facções distintas: o
Partido de Cima apoiado pela Aliança Liberal e que tinha como chefe o Dr Honorato José Alves,
e o Partido de Baixo, amparado na concentração dos Conservadores, e que era liderado pelo
deputado Camilo Filinto Prates. Segundo o historiador Henrique de Oliva Brasil o objetivo
maior do Dr João Alves era o de “prestar apoio ao seu irmão, o deputado Honorato José Alves”.
Naquela noite, da Estação Ferroviária, a comitiva descia para a região baixa da cidade, quando
ao passar em frente da casa do Dr João Alves, aconteceu o que ninguém queria que acontecesse.
Na escuridão da noite tiros de carabinas abafaram os gritos de “Viva a Aliança Liberal!” Na
ocorrência policial esses gritos foram dados pelo menino Austílio Benjarane Tecles, que era
conhecido pelo apelido de Fifi, onde estaria a causa do tiroteio. Depois do cessar-fogo foram
contabilizadas as seguintes mortes: José Antônio da Conceição, João Soares da Silva,
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conhecido pela alcunha de João Gordo, Rafael Fleury da Rocha que era secretário particular do
vicepresidente Melo Viana, dona Iracy de Oliveira Novaes, Moacyr Dolabela Portela e o
menino, o Fifi “que era tão nosso amigo”, segundo palavras da própria dona Tiburtina Andrade
Alves. Escusado será dizer que dona Tiburtina, ao longo dos tempos ficou sendo injustamente
a responsável pelos graves acontecimentos naquele final de noite.

O tiroteio em frente à casa do Dr João Alves teve repercussão nacional. O presidente da
república, Washington Luiz, preconceituosamente, deu-lhe o nome de Tocaia dos Bugres,
tachando assim o povo de Montes Claros de gente semicivilizada. O castigo veio a cavalo.
Washington Luiz foi deposto e Getúlio Vargas assume o poder que duraria uma década e meia.
Disse o saudoso escritor Geraldo Tito Silveira que “dona Tiburtina é hoje uma mulher lendária
como dona Beija, Joaquina do Pompeu, Maria da Cruz, Chica da Silva e outras, embora tenha
sido muito diferente de todas elas, pois não se aproveitava de sua posição para mandar tirar a
vida alheia”. Tem razão o ilustre confrade na sua afirmação porque a fama de “mulher
carniceira” não lhe foi atribuída senão por vingança ou despeito.

Fonte: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, Volume I, Montes ClarosMG, 2007.
Disponível em: http://www.ihgmc.art.br/revista_volume1.htm
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