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1. Introdução 

 

 Quantos sonhos e planos femininos, que sempre presos a regras prontas, foram 

desconstruídos daquelas que tentassem fugir do destino naturalizado, da cultura construída? A 

desconstrução dos sonhos constatava a fraqueza do poder das mulheres no Brasil, o que as faziam 

levar uma vida de recolhimento às ordens do conquistador do sexo masculino. De acordo com 

Freyre, (2004, p. 207), 

 

À exploração da mulher pelo homem, característica de outros tipos de sociedade 
ou de organização social, mas notadamente do tipo patriarcal-agrário - tal como o 
que dominou longo tempo no Brasil – convém a extrema especialização ou 
diferenciação entre os sexos. 
 

 Enraizadas desde o Brasil patriarcal, a exploração da mulher pelo homem estabelecia uma 

acentuada diferença entre ambos. Ainda segundo este autor, “também é característico do regime 

patriarcal o homem fazer da mulher uma criatura tão diferente dele quanto possível. Ele, o sexo 

forte, ela o fraco; ele o sexo nobre, ela o belo”. (Ibid, 2004) 

 Como uma sequência que acompanhava todas as fases da vida, as diferenças se 

manifestavam de variadas formas: na infância, através das brincadeiras entre meninas e meninos; 

na adolescência, direcionando o pensamento da menina ao casamento; na juventude, enveredando 

o estudo da normalista como um passatempo até o noivo chegar de viagem e na vida adulta, 

ditando as regras da boa esposa e mãe de família, da matriarca submissa ao marido, acentuando a 

diferenciação dos sexos. 

 Existe uma repartição desigual dividindo homens e mulheres, “com os primeiros 

apropriando-se de uma parte gritantemente desproporcional dos recursos materiais e simbólicos 

da sociedade” (SILVA, 2007, p. 92). Essa repartição desigual que reflete uma inferioridade com 

relação à educação feminina estende-se, obviamente, ao currículo. 
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 Na educação escolar, consequentemente, o currículo que fora direcionado às mulheres, era 

composto por componentes que estruturassem sua função natural de ser esposa e mãe. Lopes e 

Galvão (2001, p. 69), nos falam que “Na educação, podemos dizer que hoje há um 

reconhecimento de que, tal como a história, ela é sexuada. Há claramente o reconhecimento de 

que sempre houve (e há) uma educação para meninos e meninas [...]”. Sobre a organização da 

família, “sem dúvida, está implícito que as disposições sociais que exigem que os pais trabalhem 

e as mães cuidem da maioria das tarefas de criação dos filhos [...]” (SCOTT, 1989, p. 15). 

 Por causa de um acesso tardio a educação e bem posterior ao acesso masculino, os 

currículos escolares acabaram sendo formulados de maneira que perpetuasse a condição de 

submissão feminina. Detentores do poder econômico e político os homens apropriaram-se do 

controle educacional e passaram a ditar as regras e normatizações da instrução feminina e limitar 

seu ingresso em profissões por ele determinadas. [...]. Para viabilizar esse poder na educação 

escolar, elaboraram leis e decretos, criaram escolas e liceus femininos, compuseram seus 

currículos e programas, escreveram a maioria dos livros didáticos e manuais escolares, 

habilitaram-se para a cátedra das disciplinas consideradas mais nobres e segregaram as 

professoras a “guetos femininos” como Economia Doméstica e Culinária, Etiqueta, Desenho 

Artístico, Puericultura, Trabalhos Manuais, e assim por diante. (ALMEIDA, 1998, p. 35) 

 A dinâmica da inferioridade por parte do currículo se deveu a questão do acesso. Foi o 

acesso a educação, de forma tardia e subjugado a condições masculinas impostas que, aliado a 

outros fatores sociais, direcionaram a mulher à instrução para trabalhos domésticos. Dessa forma, 

ainda de acordo com esse autor: 

O currículo educacional refletia e reproduzia os estereótipos da sociedade mais 
ampla. A literatura crítica concentrou-se em analisar, por exemplo, os materiais 
curriculares, tais como livros didáticos, que caracteristicamente faziam circular e 
perpetuavam esses estereótipos. Um livro didático que sistematicamente 
apresentasse as mulheres como enfermeiras e os homens como médicos, por 
exemplo, estava claramente contribuindo para reforçar esse estereótipo e, 
consequentemente, dificultando que as mulheres chegassem às faculdades de 
Medicina. (SILVA, 2007, p. 92) 

 

 Na Paraíba do início do século XX, embora a moça da elite que morava na cidade tivesse 

acesso a educação escolar, com direito de estudar nas escolas normais e/ou escolas de cunho 

religioso como o Colégio Nossa Senhora das Neves, em João Pessoa e o Colégio Nossa Senhora 

Auxiliadora, em Sousa, era nas escolas rurais que a diferenciação no currículo se dava de forma 
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mais acentuada. 

 

À menina que nasceu num meio rural, cujos ideais devam estar limitados ao 
ambiente onde se agita, não interessará, por exemplo, aprender alta costura ou 
tocar piano. [...] o ideal dessa menina não vai além da aspiração de constituir um 
lar feliz e abastado ao lado de um companheiro amorável. (COSTA, 1941, p. 69) 

 

 Em livro publicado, na década de 1940, por Sizenando Costa, político e escritor 

paraibano, muito influente no governo de Argemiro de Figueiredo, “[...] estabelece propósitos 

distintos acerca da formação que homens e mulheres deveriam ter no âmbito das escolas rurais” 

(PINHEIRO, 2006, p. 149). 

 Para os homens, caberia à incumbência de se tornar capazes, através da educação, de 

“desenvolver com eficiência as indústrias locais”. As mulheres, entretanto, deveriam estar “aptas 

para administrar um lar, dentro de suas possibilidades, financeiramente equilibrado, com alegria e 

conforto” (COSTA 1941, p. 17 APUD PINHEIRO, 2006, p. 149). 

 

2. Conhecendo um pouco sobre Julieta Pordeus Gadelha 

 

Apesar do cotidiano caracterizado por regras, muitas mulheres se destacaram pelas atitudes que 

tiveram e profissões que exerceram, sobretudo em contextos cuja vida social feminina era restrita. 

Foram escritoras, jornalistas, professoras, advogadas que além de assumirem um lar e todas as 

suas atribuições de boas mães e respeitadas esposas, se sobressaíram diante de uma sociedade que 

vigiava e punia àquelas que fugissem do papel natural de realização plena num casamento. 

 

Parecendo por fora submeter-se totalmente e conformar-se com as expectativas 
do conquistador, de fato “metaforizavam a ordem dominante” fazendo funcionar 
suas leis e suas representações “num outro registro”, no quadro de sua própria 
tradição. (CERTEAU, 1998 p. 18) 

 
 O Brasil está cheio destas mulheres, personagens que estiveram no Movimento Feminista 

da década de 1960, mulheres que lutaram contra a ditadura militar, sendo muitas delas torturadas 

e mortas, as escritoras que denunciavam a condição social feminina em jornais e revistas. 

 Se hoje temos a possibilidade de conhecer a biografia e trajetórias profissionais de 

mulheres é por causa das intensas publicações que vão sendo feitas sobre gênero, mulheres e 
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cotidianos femininos, sobretudo, nos trabalhos de graduação e pós-graduação. Nesse sentido, o 

presente artigo tem por objeto destacar, entre várias mulheres paraibanas, a educadora Julieta 

Pordeus Gadelha mulher que se tornou escritora sobre a história local do município de Sousa.  

 Julieta Pordeus Gadelha foi objeto de estudo de minha tese de doutorado, defendida em 

dezembro de 2017 (dois mil e dezessete), na Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  A 

escritora  nasceu no dia 23 de maio de 1928, filha do casal Felinto da Costa Gadelha e Noemi 

Pordeus Gadelha.  

Em março de 1959, Julieta Gadelha entrou para a Revista Letras do Sertão, na primeira 

fase de circulação. Sua publicação inicial acontece na edição de número 6, ano 2, com a crônica 

intitulada Igual Desdita. A Revista Letras do Sertão era um “órgão de divulgação literária” 

idealizada por um grupo de intelectuais denominado de A Panelinha que se reunia na antiga 

Sorveteria Flor de Lis ou no Éden Clube, na cidade de Sousa, em fins da década de 1940. 

(MATOS, 2004, p. 20) 

Em 1966, quando estava com trinta e oito anos, Julieta Pordeus consegue a licença para 

direção veicular. Em meu imaginário, tento rever esta época em que às mulheres, não era dada a 

devida confiança para dirigir automóvel. Se até hoje, sofremos as amarras do preconceito de 

dirigir, imaginamos que talvez, na década de 1960, não tenha sido fácil para a escritora. Esse fato 

nos lembra as questões ligadas a desigualdade de gênero, ainda tão presentes na cultura social 

brasileira. 

A desigualdade de gênero, na época, foi um fator marcante para desenhar, os traços dos 

papeis femininos e masculinos “fazendo com que se efetuem mecanismos de produção e 

reprodução da discriminação”. (ALMEIDA, 1998 p. 40). Entre os papeis desempenhados, o de 

dirigir veículo, não fazia parte do cotidiano feminino. 

“A mocidade das escolas tinha acolhida generosa. Foi nesse ambiente que surgiu o nome 

de Julieta Gadelha” (CARTAXO, 1965, p.1) compondo um quadro de participação entre as 35 

(trinta e cinco) mulheres que colaboraram com a Revista Letras do Sertão, relatando aspectos da 

história local e de sua vida pessoal, “versando assuntos diversos aqui e ali no cotidiano da vida 

sertaneja” (Ibid, 1965). Nas outras duas fases, a escritora também se faz presente, com a 

publicação de outros textos. 
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Muitas foram as crônicas publicadas pela escritora Julieta Pordeus Gadelha trazendo 

costumes, nomes e fatos, histórias de vida, pessoas que deixaram seus registros nas ruas, praças e 

avenidas, caracterizando cotidianos de outrora. Entre estas crônicas destacarei as que são voltadas 

a perspectiva de gênero, sobretudo, as discussões sobre o que era voltado para o homem e para a 

mulher, na sociedade da época. 

A sociedade da época ainda tinha uma visão muito diferenciada entre as relações de 

gênero. O sexo feminino, o “sexo frágil”, era considerado direcionado para o casamento, para a 

criação dos filhos, no máximo, com acesso à Escola Normal, sendo que em algumas vezes, a 

profissão sequer chegava a ser exercida. 

 Mesmo com acesso a educação e ocupando alguns cargos no mercado de trabalho 

eminentemente masculinos, a mulher lutava pelo acesso a escolarização e o reconhecimento de 

seus direitos.  

A sociedade da época apresentava posições antagônicas em relação à luta da 
mulher pela escolarização e pelo reconhecimento de seus direitos. Por um lado, 
considerava-se positivo o fato de a mulher estar ocupando espaços antes 
predominantemente masculinos […] Por outro lado, a mulher que adquiria 
instrução e lutava por ocupar um lugar no mercado de trabalho, que expunha 
suas idéias, comportava-se mais livremente, mudando hábitos e 
comportamentos, era considerada um perigo para a família, para os homens, e, 
consequentemente, para a sociedade. (NUNES, 2006, p. 118) 

 

 Em Sousa, na década de 1950, existia o preconceito à mulher, sobretudo, à mulher que 

estudava.  Em um texto intitulado Intelecto e Casamento, publicado na Revista Letras do Sertão, 

de número 12, em junho de 1955, Julieta Gadelha revela traços de seu apoio à mulher 

escolarizada, intelectual e que ocupava cargos antes ocupados apenas por homens. O texto é 

resposta a uma discussão iniciada numa viagem de trem, entre Julieta e um amigo. “Naquela 

viagem de trem, aliás, péssima viagem, começamos a nossa discussão. Talvez, para que eu lhe 

desse atenção, você começou a falar alto, sobre o “sexo.”” (GADELHA, 1955, p. 15) 

 Na verdade, o amigo de Julieta Gadelha criticava a mulher que “se metia nas letras” ou 

ficava para “titia”, sendo, por isso, desprezada pelos homens. Para ele, as que chegavam a se 

casar, eram infelizes. Esta era uma opinião não somente sua, mas da maioria dos homens. 

“Compreendi logo que você é um inimigo arraigado da mulher letrada” (Ibid, p. 15). 

 Para a opinião do amigo, Julieta Gadelha, (Ibid, p. 15) assim responde: “Há verdade 
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nisso? pergunto. Afirmo-lhe, mais uma vez que nem todos pensam assim. Acho que só você e uns 

poucos. E se pensam assim talvez seja porque se sentem diminuídos deante da capacidade 

cerebral de algumas”. 

 Segundo a narrativa da autora, a conversa chamara-lhe atenção porque pendeu para a 

injustiça, o que fez com que pouco a pouco, ela participasse da discussão. Para as afirmações do 

amigo, Julieta Gadelha defende que, atualmente, a mulher não é mais forte que o homem, citando 

a maternidade como exemplo e contrariando a posição de sexo frágil:  

 

A maternidade poderia provar que a mulher é mais forte. Muitos médicos 
atestam que preferem intervir em mulheres pois estas suportam melhor as dôres. 
O homem, para passar uma noite acordado é preciso levar como companheira 
uma garrafinha de alcool, do contrário fracassaria. A mulher passa noites e mais 
noites acordada velando pelo filhinho doente. Não é preciso alcool para sustentá-
la e a fadiga raramente lhe ataca. (GADELHA, 1955, p. 15) 

  

O ideário de uma mulher intelectual como ameaça para o casamento permaneceu na 

sociedade brasileira da década de 1955, quando foi escrita a crônica e também, nos anos 

seguintes. para a sociedade da época, as mulheres deixaram de “ser as procriadoras incultas para 

tornarem-se as futuras esposas educadas, conhecedoras das necessidades do marido e dos filhos, 

alicerces da moral e dos costumes, fiéis guardiãs do lar cristão e patriótico”. (ALMEIDA, 1998, 

p. 35) 

 Daí se explica toda a crítica feita, pelo amigo de Julieta Gadelha, à mulher intelectual da 

época como um perigo para o casamento. Nesse sentido, a mudança nas normas impostas à 

condição social feminina, segundo Scott (1989, p. 21) “dependem da rejeição ou da repressão de 

outras possibilidades 

alternativas” como fez Julieta, ao questionar a opinião do amigo. 

 As justificativas de Julieta Gadelha revelam uma escritora que não mediu esforços para 

defender a mulher que estudava, que trabalhava fora de casa, a mulher que ultrapassava os muros 

do lar. Para ela, esta também poderia se casar, inclusive contribuindo para a harmonia no lar. 

“Penso que não há perigo de desilusão matrimonial para a mulher que goste das lêtras, tudo 

depende do “bilhête de cada uma””. (Ibid, p. 16) 

 Numa outra crônica intitulada Desembargadores sabem torrar café, de 1960, Julieta 

Gadelha relata sua experiência ao visitar o Tribunal de Justiça, em João Pessoa - PB. Segundo a 
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escritora, sempre teve muita curiosidade em visitar aquele lugar, frequentado por homens, 

magistrados. Assim se justifica: “Pretextando assistir ao concurso para juiz de direito que ali se 

realizaria, e para o qual eu tinha um irmão inscrito como candidato, mesmo sob sua reação, 

consegui que êle me levasse até lá” (GADELHA, 1960, p. 2). 

 Nesta crônica, Julieta Gadelha demonstra sua admiração pelo fato de homens magistrados 

da área jurídica, tão séria e rígida, conversarem assuntos que são de mulheres, especificamente, 

de donas de casa. Se fazer parte da magistratura, naquela época, era privilégio dos homens, 

imagine esses homens conversarem sobre afazeres de mulheres?  

 Percebi, na crônica, as “relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre os 

sexos” (SCOTT, 1989, p. 21). Na verdade são símbolos que caracterizam o gênero, que foram 

culturalmente direcionados, atribuindo papeis “que evocam representações múltiplas 

(frequentemente contraditórias)” (Ibid, p. 21). 

 Na crônica Inversão de valores, publicação da edição de número 23, de 1961, segunda 

fase de Letras do  Sertão, a autora revela seu posicionamento diante do amor por interesses das 

mulheres materialistas.  

Nesse mundo de ideais sacrificados em benefício da corrupção e da ganância, a 
posição da mulher é mais triste ainda. Está crescendo assustadoramente o 
número de mulheres materialistas em relação ao amor, e este, por sua vez, está 
desaparecendo para ceder lugar ao interesse. (GADELHA, 1961, p. 19) 

 

 O amor materialista seria na verdade, uma reação feminina, pois, já tendo sofrido diante 

do amor, com as atitudes dos homens, agora inverteram os valores. Nas palavras de Julieta 

Gadelha, fica perceptível que este tipo de amor “já foi muito explorado pelo sexo oposto; agora a 

mulher aderiu, e aprendeu essa transação anti-sentimental que faz inverter a posição dos valores” 

(Ibid, p. 19). No texto em questão, Julieta menciona que este amor materialista é um problema da 

mulher moderna. Nesse sentido, a autora afirma que as adeptas ao conservadorismo, são 

consideradas pela sociedade, como retrógradas e fora de seus direitos. 

 Considerando que a crônica data de outubro de 1961, segunda metade do século XX, os 

discursos sobre a mulher começavam a ser modificados dos que a colocavam como abnegada do 

lar, e passavam a apresentar a mulher “como vítima do poder masculino, a eterna oprimida por 

uma sociedade fálica e patriarcal, a receptora passiva das imposições sociais, porém, detentora de 

um certo potencial de resistência contra a opressão.” (ALMEIDA, 1998, p. 19). Era um momento 
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em que as mulheres buscam autonomia de liberdade e igualdade de direitos, sobretudo, através 

dos movimentos feministas espalhados pelo país. 

 Portanto, discutir ou encontrar situações como a relatada na viagem de trem pela escritora 

é comum em outras obras publicadas por mulheres naquela época. Trata-se se textos que através 

de situações específicas, acabam retratando o contexto social vigente da época. Nesse sentido, os 

acontecimentos narrados na vivência de Julieta Gadelha estão articulados a uma história coletiva 

mais ampla, pois, “temos que tratar do sujeito individual tanto quanto da organização social e 

articular a natureza das suas interrelações”. (SCOTT, 1989, p. 20) 

 Em 1964, chega ao Brasil, um modelo de traje de banho que causaria muita polêmica, 

indignação e repúdio: o monoquíni. Quando se deu o aparecimento desse tipo de roupa que se 

apresentava como novidade à moda da época, deixando visível a parte do seio feminino, Julieta 

Gadelha escreve uma crônica enfatizando o escândalo, a vergonha para as mulheres o uso de tal 

peça de roupa. 

 A moda que excede todos os caprichos dos seus inventores, e reduz, às vêzes, a um baixo 

calão a moral das mulheres, tem agora um novo meio de desqualificar a mulher brasileira. É por 

intermédio da sumaríssima peça de banho que recebeu o nome de Monoquíni, e que está 

abalando tanto o belo sexo como o sexo dito forte, ávido de sensualismo. 

 Em plena época de ditadura militar, em que se acentuava a força da religião católica, 

várias foram as críticas vindas de padres e bispos ao traje de banho, como as do cardeal do Rio de 

Janeiro, dom Jaime de Barros Câmara que dizia que a sociedade brasileira “não aceitará esta 

indumentária porque o encanto feminino, segundo as próprias mulheres, existe apenas na 

atmosfera de reserva e sobriedade que as cerca” (CÂMARA 1964 apud BAHIANA, 2014 p. 

131). 

 É perceptível no texto, a indignação de Julieta Gadelha, uma vez que a peça se tornara um 

objeto possível de ser utilizado entre as mulheres da sociedade brasileira. Nesse sentido, a 

escritora faz alusão a um tema relacionado ao gênero que foi discutido em nível nacional, mas 

que tomou corpo também na Paraíba. 

 Acreditando que a escrita de Julieta Gadelha está representada por um legado de obras e 

crônicas, além da autoria pela construção do hino e da bandeira de Sousa que alimentam e 

norteiam a educação sousense, sobretudo quando traz a historiografia daquele lugar, o presente 

trabalho apresentou considerações a respeito de como pensava e como escrevia sobre questões 
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que estavam diretamente ligadas as mulheres . Nesse sentido, seu legado cultural e bibliográfico, 

se constitui para a pesquisa científica, uma prática educativa, pois, de acordo com Santos e Buriti, 

(2015, p. 1): 

 

Educar ou praticar atividades de cunho pedagógico não se resume apenas ao 
exercício da docência em sala de aula. O ato de ensinar e suas formas são 
manifestados também em outras ocasiões e circunstâncias, como ensinar a amar 
uma cidade, educar os mais novos para que aprendam a valorizar vivências de 
outro tempo, cultivar nas gerações o reconhecimento de posturas, concepções e 
modos de fazer e dizer uma espacialidade. 
 

 

 Julieta Gadelha demonstra, nos elementos constitutivos de sua escrita, os traços de sua 

formação representados no apego a Sousa, na forte presença de padres e construções de igrejas, 

além de comportamentos direcionados às mulheres. 
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