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 De acordo com os dicionários Priberam de Língua Portuguesa3 e Aurélio Online4, o 

termo primeira-dama é o substantivo atribuído à “esposa de um governante, geralmente de um 

presidente”. No campo político a expressão foi utilizada pela primeira vez em meados do 

século XIX, nos Estados Unidos, momento em que o Presidente Zachary Taylor (1849-1850) o 

teria utilizado para referir-se à Dolley Payne Todd Madison, mulher de um de seus 

antecessores, James Madison, na cerimônia fúnebre dela. Nessa perspectiva, a terminologia 

“primeira-dama”, no decorrer dos séculos XX e XXI, passou a fazer referência direta as 

esposas de governantes, em especial aqueles em exercício em cargos no poder executivo. Vale 

destacar que “primeira-dama” não é um título oficial, nem carrega prerrogativas ou direitos 

exclusivos, mas exerce, ou pode vir a exercer, papel de destaque na administração de seus 

cônjuges e no desenvolvimento de possíveis capitais políticos5. No imaginário social parece 

então ter se delineado a utilização prática do terno.  

 A exemplo dos Estados Unidos, na América Latina e em diversos países da Europa a 

expressão passou a ser utilizada para designar a mulher do chefe do executivo. De acordo com 

Amaral (2007), a partir do século XX, a figura da primeira-dama desponta como peça 

fundamental para prolongar e consolidar o estatuto, o poder e a popularidade do marido, 

passando a ocupar espaços aos quais ele não chega; a produzir discursos e representar papéis 

que são “mais bem entendidos” pelo fato de partirem de uma mulher6. No Brasil, mesmo 

alguns estudos considerando que Dona Leopoldina seria a primeira personalidade a ocupar tal 

posição, a primeira mulher a fazer uso da nomenclatura foi Darcy Vargas, esposa do presidente 

                                                           
1 Graduada em mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Doutoranda em História pela 
Universidade Federal de Goiás – UFG. dayannydeyse@hotmail.com 
2 Doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal da Paraíba. 
Pesquisadora do Nipam. gloria.rabay@gmail.com - João Pessoa – Brasil. 
3 https://www.priberam.pt/dlpo/primeira-dama. Acesso em 07 de outubro de 2017. 
4 https://dicionariodoaurelio.com/primeira-dama. Acesso em 07 de outubro de 2017. 
5 De acordo com Pierre Bourdieu, Capital Político é uma “forma de capital simbólico, crédito firmado na crença e 
no reconhecimento ou, mais precisamente, nas inúmeras operações de crédito pelas quais os agentes conferem a 
uma pessoa os próprios que eles lhes reconhecem” (BOURDIEU, 2011[1986], p. 187-188). 
6 AMARAL, Isabel. Primeira-dama, o que é? Madrid, 28 de Fevereiro de 2007 (Palestra proferida por Isabel 
Amaral, na EIP - Escuela Internacional de Protocolo - em Madrid, Espanha, no dia 28 de Fevereiro de 2008). 
Disponível em: http://br.monografias.com/trabalhos913/primeira-dama/primeira dama2.shtml. Acesso em 15 de 
setembro de 2017. 
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Getúlio Vargas (1930 – 1945/1951 – 1954). Para Iraildes Torres (2002), “ao que parece, foi a 

partir do governo de Getúlio Vargas, especificamente a partir da década de 1940, que a figura 

da primeira-dama ressurge no Brasil” (TORRES, 2002, p. 84). Acreditamos ser problemática a 

utilização do termo primeira-dama para fazer referência a Dona Leopoldina, tendo em vista que 

tal terminologia sequer havia sido constituída e empregada, configurando-se enquanto um 

anacronismo. Para além da crítica apontada, o trabalho desenvolvido por Torres (2002) tem 

grande importância no que diz respeito aos estudos relacionados às primeiras-damas do Brasil. 

 É a partir das décadas de 1930 e 1940 que o papel social da primeira-dama começa a se 

configurar no cenário brasileiro. Em meio a um processo de gestão política racional ligado a 

necessidade do Estado se fazer presente no cenário social, a figura da primeira-dama é 

moldada. Em plena década de 1940, o Estado se viu obrigado a dar maior atenção aos 

problemas sociais, e a mulher do governante passa a ocupar um papel estratégico nessa ação. A 

questão social passou a ser debatida. Nessa conjuntura, o Estado Novo passou a desenvolver 

formas para conquistar o apoio das massas. Como ressalta Capelato, “além da busca de apoio, a 

integração política das massas visava o seu controle em novas bases” (CAPELATO, 2003, p. 

111). O Estado então recorre aos valores socialmente difundidos como femininos para 

sensibilizar a sociedade a intervir na chamada “questão social”, impulsionando o espírito 

filantrópico a partir de práticas assistencialistas, características da ação projetada para a 

primeira-dama da Nação. “Nesse caso específico do nascedouro do primeiro-damismo, há uma 

motivação política: o Estado brasileiro vê-se obrigado a forjar estratégias de enfrentamento dos 

problemas sociais que assumem sérios contornos nesse período da Segunda Guerra” 

(TORRES, 2002, p. 39-40)7. 

 Dessa forma, destaca-se que o processo de estruturação e institucionalização da figura 

da primeira-dama ocorre em meio as estratégias de legitimação do Estado Novo e da conquista 

do apoio popular. A construção dessa imagem de primeira-dama faz parte de uma cultura 

política brasileira que foi construída ao longo dos anos, cristalizando-se na sociedade 

brasileira8.  

A primeira-dama se tornou a figura feminina historicamente marcante com 
relação à assistência, em diversas épocas. A representação e a reprodução de 
imagem que a primeira-dama transmite para a população favorecem a sua 

                                                           
7
 Vale destacar que as expressões primeira-dama e primeiro-damismo não serão consideramos sinônimos na nossa 

perspectiva, como a citação de Torres (2002) aparenta tratar. A conceituação da terminologia primeiro-damismo 
requer mais fôlego teórico-discursivo, fugindo dos objetivos do presente trabalho. Em estudos futuros 
pretendemos aprofundara a reflexão.  
8 Entendemos por Cultura Política o “conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhadas 
por determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras comuns do passado, 
assim como fornece inspirações para projetos políticos direcionados ao futuro” (MOTTA, 2009, p. 21). 
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legitimação enquanto figura pública, e são mantidas por serem necessárias aos 
interesses daqueles que estão no poder. Ela é projetada para reforçar a ideia 
que congrega a mulher/benfeitora e sensível às práticas de atendimento aos 
mais pobres e necessitados, enraizada na sociedade brasileira (SILVA, 2009, 
p. 16).  

A figura da primeira-dama estaria diretamente relacionada a uma certa identidade de 

gênero, na qual à mulher caberia as atividades do cuidado. Projetada para ser executada pela 

esposa do governante, assumiu a frente das demandas sociais da nação, principalmente aquelas 

que estivessem a margem do modelo de cidadania idealizado pelo Estado Novo9. “É 

interessante, e talvez perverso do ponto de vista da democracia e da cidadania, que a relação 

privada de esposa alce a condição pública de provedora social através da benemerência e do 

favor” (SPOSATI, 2002 apud TORRES, 2002, p. 10)10. Assim, a atuação prática das primeiras-

damas no campo da política brasileira nasce atrelada à assistência social, entendida nesse 

momento não enquanto política pública, mas como campo de ação assistencialista voltada para 

ações filantrópicas e benevolentes11.  

A primeira instituição pública na área da assistência social foi a Legião 
Brasileira de Assistência – LBA, criada em 1942 com o objetivo de trabalhar 
em favor do progresso do Serviço Social, ao mesmo tempo que procura 
canalizar e conseguir apoio político para o governo, através de sua ação 
assistencialista. A primeira presidente dessa instituição foi Dona Darcy 
Vargas, primeira-dama do Brasil à época e esposa do então presidente Getúlio 
Vargas (TORRES, 2002, p. 39). 

 Vale destacar que a atuação de Darcy Vargas junto a esfera social já vinha se 

delineando mesmo antes da criação da Legião Brasileira de Assistência. A primeira-dama 

atuou na:  

Legião da Caridade (1930) (para dar assistência as famílias dos homens 
envolvidos na revolução de 1930), Fundação do Abrigo Cristo Redentor 
(1934) (abrigo de mendigos), Escola Agrícola Presidente Vargas e Escola de 
Pesca Darcy Vargas e Fundação Darcy Vargas (1938) (ações voltadas para 
infância), Casa do Pequeno Jornaleiro (1940) (amparar aqueles que viviam 
na rua vendendo jornal), Casa do Pequeno Lavrador, Escola Primária 
Álvaro Sodré e Restaurante da Casa de Pequeno Trabalhador (atendimento 
infanto-juvenil) (Grifos nossos) (SIMILI, 2008, p. 10-11). 

 Pioneira, enquanto primeira-dama, no trabalho junto a assistência, Darcy Assume a 

presidência da LBA, com intuito de complementar as ações políticas de seu esposo, sem jamais 

buscar disputar espaço e poder com Getúlio. A estruturação do papel de primeira-dama, pode 

                                                           
9 Como salienta Capelato (2013), durante o Estado Novo a noção de cidadania estava ligada ao trabalho, ou seja, 
cidadão era o trabalhador. Este, por sua vez, carregada consigo prerrogativas de deveres e direitos junto ao Estado. 
10 SPOSATI, Adaílza. Prefácio. In: TORRES, Iraildes Caldas. As primeiras-damas e a assistência social: 
relações de gênero e poder. São Paulo: Cortez, 2002. 
11 Para ver mais sobre o processo de reflexão e renovação do Serviço Social ver: IAMAMOTO, M. V. Renovação 
e conservadorismo no Serviço Social. Ensaios Críticos. 15 ed. São Paulo: Cortez, 1992. 
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ser pensando enquanto perpetuação de uma das dicotomias que estão na base da desigualdade 

de gênero. O homem, Presidente da República, ao lado da razão, a mulher, primeira-dama da 

Nação, ao lado dos sentimentos, responsável pelo cuidado. 

 No decorrer da história política brasileira, diversas outras primeiras-damas tiveram 

atuações muito influentes, outras permaneceram no anonimato. No entanto, uma coisa é certa, 

no imaginário social o termo primeira-dama esteve associado a figura da esposa do governante. 

Os jornais, assim como outros meios de comunicação, foi um dos veículos responsáveis pela 

disseminação do termo, consolidando-o no imaginário social. 

 No entanto, ao realizar uma busca referente as “primeiras-damas” no Jornal do Brasil 

(RJ), foi possível verificar as diversificadas formas de uso do termo no decorrer da década de 

1980. Foram encontradas expressões como primeira-dama do rock, primeira-dama da canção, 

primeira-dama do cinema, primeira-dama do jazz, primeira-dama do teatro, entre outras. 

Diante disso, este trabalho tem como objetivo discutir o usos e abusos do termo “primeira-

dama” no Jornal do Brasil (RJ), num recorte que se estende de entre os anos de 1980 e 1989.  

 Não obstante, deve-se destacar que a imprensa carrega consigo e disponibiliza um 

enorme aparato informativo no que diz respeito a eventos cotidianos, demonstrando conflitos, 

modos de pensar, posturas sócio-políticas, caracterizando-se dessa forma como uma 

valiosa fonte histórica. No tocante à utilização de textos publicados na imprensa enquanto 

fontes históricas, Tania Regina de Luca destaca que, “a renovação no estudo da História 

política, por sua vez, não poderia dispensar a imprensa que, cotidianamente, registra cada lance 

dos embates na arena política” (LUCA, 2005, p. 128). Essa aceitação dos jornais enquanto 

fontes históricas fez parte do processo de alargamento da noção de fonte histórica, no 

qual a História enquanto disciplina não estaria mais presa a estudos baseados apenas 

documentações ditas oficiais. Nessa nova perspectiva, os periódicos são encarados como 

próprios atores políticos e sociais. 

 As escolhas, tanto do periódico quanto do recorte temporal, foram realizadas de forma 

aleatória. Em meio a uma pesquisa de maior profundidade, na qual diversos jornais fazem parte 

do escopo documental, dentre os quais o Jornal do Brasil (RJ) se insere, optamos por selecioná-

lo para compor este estudo. O recorte temporal pode se justificar pelo fato de a historiografia 

apontar uma pequena participação das esposas dos presidentes durante os anos de Ditadura 

Militar, e notarmos algumas aparições do termo “primeira-dama” no Jornal do Brasil no 

decorrer da década de 1980, momento de transição do regime vigente para o democrático. 

Então questionamos: a quais “primeiras-damas” esse periódico está fazendo menção? Como o 

termo foi utilizado? 
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 O Jornal do Brasil foi fundado no Rio de Janeiro em 9 de abril de 1891, por Rodolfo de 

Sousa Dantas e Joaquim Nabuco. No decorrer de sua trajetória, o impresso passou por 

diferentes fases, tanto no que diz respeito ao seu enfoque de conteúdo, quanto em sua linha 

ideológica. Sem aprofundar a historicização do jornal, vale destacar que ao adentrar o século 

XX, o Jornal do Brasil passou a se mostrar uma publicação mais informativa que de opinião12. 

Jornal de publicação diária na cidade do Rio de Janeiro, o mesmo foi impresso até setembro de 

2010, quando se tornou exclusivamente digital. As edições analisadas neste trabalho estão 

disponíveis na Biblioteca Nacional Digital do Brasil, no setor da Hemeroteca13. 

 A análise nos permitiu verificar que a palavra “primeira dama” aparece 462 vezes nas 

edições do Jornal do Brasil entre os anos de 1980 a 1989. Como mencionado acima, vale 

destacar que a atuação das primeiras-damas em nível federal durante os anos de Ditadura 

Militar foi bem mais enxuta se comparada a atuação das esposas dos presidentes antes e depois 

desse período. Como salienta Torres (2002), 

Nessa conjuntura histórica, a figura da primeira-dama é pouco divulgada. Isto 
é, as mulheres dos presidentes militares não assumiram função de destaque no 
regime. Com exceção de Dona Yolanda Costa e Silva, elas assumiram a 
presidência de honra da LBA – e desenvolveram atividades assistencialistas, 
sobretudo no âmbito dos estados, incentivando o trabalho das primeiras-
damas estaduais (TORRES, 2002, p. 97). 

Em nível federal, ou seja, no que diz respeito às esposas de presidentes, uma maior 

participação e consequentemente maior visibilidade só ocorreu a partir dos anos de 1990, no 

governo Collor. É o que afirma Falcão (2009) ao destacar a presença da primeira-dama, Rosane 

Collor, frente Fundação Legião Brasileira de Assistência – LBA, colocando em prática ações 

clientelísticas e filantrópicas14. “Uma das questões que possivelmente explique a diminuta 

visibilidade das primeiras-damas desse período é a realidade do regime autocrático” (TORRES, 

2002, p. 97).  

 Certa invisibilidade também é observada no periódico Jornal do Brasil, contando 

apenas 462 aparições da expressão “primeira-dama”, no decorrer da década de 1980, número 

consideravelmente reduzido, tendo e vista que o impresso era editado e vendido diariamente. 

                                                           
12 Para mais informações sobre a trajetória do Jornal no Brasil ver a Biblioteca Nacional Digital do Brasil, 
disponível em http://bndigital.bn.gov.br/artigos/jornal-do-brasil/. Acesso em 05 de outubro de 2017. 
13 Todos as edições estão disponíveis em 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=030015_10&pasta=ano%20198. Acesso em 01 de maio de 
2017.  
14 Acreditamos ser necessária certa relativização quanto a afirmação de que as primeiras-damas ressurgem a partir 
da década de 1990. Em nível federal de fato as esposas dos presidentes militares não tiveram uma participação 
ativa frente ao projeto político encabeçado por seus maridos, mas destacamos que nos níveis estaduais e 
municipais as primeiras-damas, mesmo durante o período de Ditadura Militar, continuaram exercendo importante 
papel, especialmente atuando na esfera social.  
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Mais atenuante são os usos empregados ao termo, nem sempre fazendo referência a esposas de 

governantes. As análises apontam uma diversificada variação do que diz respeito ao emprego 

da expressão.  

 Buscando fazer uso da terminologia para ressaltar a proeminência de determinada 

personalidade, no caso as mulheres de destaque, na área em que atuam, o termo primeira-dama 

foi empregada nas seguintes expressões: Primeira-dama do cinema, Primeira-dama da Moda 

Ultrajante, Primeira-dama do Jazz, Primeira-dama da canção afro-brasileira, Primeira-dama 

do teatro brasileiro, Primeira-dama do teatro francês, Primeira-dama da canção, Primeira-

dama do teatro americano, Primeira-dama do cinema italiano, Primeira-dama do teatro 

brasileiro, Primeira-dama da canção brasileira, Primeira-dama do Rock in Rio, Primeira-

dama do rock, Primeira-dama da bijuteria, Primeira-dama do samba moderno, Primeira-

dama do pagode, Primeira-dama das baladas, Primeira-dama da moda, Primeira-dama do 

rádio teatro, Primeira-dama da música argentina.  

Nessa perspectiva, personalidades femininas que tiveram protagonismo nos espaços que 

atuavam receberam a “titulação” de primeiras-damas. Estas foram: Sônia Braga (cinema)15, 

Sandra Rhodes (Moda Ultrajante)16, Mary Lou Williams (Jazz)17, Clementina de Jesus (canção 

afro-brasileira)18, Stela Simpson (teatro brasileiro)19, Madeleine Ranaud (teatro francês)20, Ella 

Fitzgerald (canção)21, Lilliian Hellman (teatro americano)22, Sofia Loren (cinema italiano)23, 

Fernanda Montenegro (teatro brasileiro)24, Elizabeth Cardoso (canção brasileira)25, Maria Alice 

Medina (Rock in Rio)26 Rita Lee (rock)27, Rose benedetti (tinha uma grife de biju)28, Elza 

Soares (samba moderno)29, Jovelina Pérola Negra (pagode)30, Billie Holiday (baladas)31, D. 

Vera Limoeiro (moda)32, Cordélia Ferreira (rádio teatro)33, Blanca Mooney (música 

                                                           
15 Jornal do Brasil (RJ), 29 de março de 1980.Caderno 01, página 11. 
16 Jornal do Brasil (RJ), 20 de abril de 1980. p. 07. 
17 Jornal do Brasil (RJ), 29 de abril de 1980. p. 01. 
18 Jornal do Brasil (RJ), 11 de maio de 1980, caderno B. p. 07. 
19 Jornal do Brasil (RJ), 06 de julho de 1980. p. 10. 
20 Jornal do Brasil (RJ), 17 de agosto de 1980. p. 09. 
21 Jornal do Brasil (RJ), 08 de outubro de 1980, caderno B, p. 02. 
22 Jornal do Brasil (RJ), 16 de janeiro de 1982, caderno B, p. 12. 
23 Jornal do Brasil (RJ), 20 de maio de 1982, p. 01. 
24 Jornal do Brasil (RJ), 22 de setembro de 1982, p. 01. 
25 Jornal do Brasil (RJ), 31 de dezembro de 1984, p. 12. 
26 Jornal do Brasil (RJ), 25 de janeiro de 1985, caderno B, p. 03. 
27 Jornal do Brasil (RJ), 29 de janeiro de 1985, p. 08. 
28 Jornal do Brasil (RJ), 30 de janeiro de 1985, p. 11. 
29 Jornal do Brasil (RJ), 25 de janeiro de 1986, caderno B, p. 08. 
30 Jornal do Brasil (RJ), 28 de julho de 1987, caderno B, p. 07 
31 Jornal do Brasil (RJ), 30 de julho de 1987, p. 09. 
32 Jornal do Brasil (RJ), 12 de junho de 1987, p. 07. 
33 Jornal do Brasil (RJ), 04 de outubro de 1988, caderno B, p. 02. 
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argentina)34. Essa seria então a primeira categoria de usos do termo “primeira-dama” 

encontrada no Jornal do Brasil, na qual faz referência a mulheres protagonistas, atuantes, de 

destaque em suas esferas de atuação. Vale destacar que foi o tipo de uso da categoria “primeira 

dama” mais encontrado em toda a análise.  

A segunda categoria de usos verificada foi aquela destinada a esposas de políticos, sem 

haver uma preocupação em aplicá-la a aquelas casadas com governantes ligados ao poder 

executivo. Dessa forma, verificamos atribuições do termo primeira-dama tanto para esposas de 

presidentes, governadores e prefeitos, quanto para aquelas casadas com vereadores, deputados 

e senadores. No entanto, vale destacar que quando faziam referência as esposas de políticos 

ligados ao legislativo sequer citaram o nome da personalidade. Ao contrário do que ocorreu 

com as primeiras-damas dos governantes em exercício em funções executivas, a qual tem seus 

nomes citados e matérias específicas sobre suas atuações.  

Dentre as esposas de presidentes, o Jornal do Brasil trouxe em suas edições matérias 

sobre Dulce Figueiredo (esposa de Figueiredo, presidente durante o período de 1979 a 1985), 

destacando seu envolvimento em obras assistenciais35; Marly Sarney (Esposa de José Sarney, 

presidente durante o período de 1985 a 1990), ao apresentar um perfil da então primeira-dama 

do país, destacando-a enquanto “espontânea, descontraída, atuante na política (bastidores), 

principalmente no estado do Maranhão, prestigiada com nomes de ruas e colégios, prestou 

assistência à população mais pobre, defensora dos humildes, católica, matriarca nordestina, 

cuidadosa com os filhos com o marido e com os afilhados”. Dona Marly assumiu a presidência 

do Conselho Nacional da campanha Nacional de Escolas de Comunidade, em 18 de agosto de 

1986, atuando também enquanto Presidente do Conselho Consultivo da LBA, tendo como uma 

de suas principais atividades a realização de leilões para ajudar a instituição, passagens também 

evidenciadas pelo periódico36; Rosana Collor (esposa de Fernando Collor, presidente durante o 

período de 1990 a 1992) também foi destaque, no entanto, não tendo sua atuação junto a 

administração de seu esposo ressaltada. Sua personalidade tímida, seu modo de se vestir, sua 

relação com Fernando Collor são os pontos apresentados37.  

As esposas de governadores que apareceram no decorrer da década analisada foram: (a) 

Dona Maria Valadão, primeira-dama do estado de Goiás, esposa de Ary Valadão (governou no 

período de 1979 a 1983). Ela atuou nas gestões de seu esposo, tanto enquanto governador, 

quanto enquanto prefeito de Anicuns (GO). Na edição do dia 19 de maio de 1982, o Jornal do 

                                                           
34 Jornal do Brasil (RJ), 13 de agosto de 1986, p. 01. 
35 Jornal do Brasil (RJ), 24 de março de 1984, p. 20. 
36 Jornal do Brasil (RJ), 27 de abril de 1985, caderno 1, p. 23 
37 Jornal do Brasil (RJ), 19 de dezembro de 1989, p. 01. 
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Brasil apresenta uma vultosa reportagem sobre o Governo de Ary Valadão, acentuando a 

atuação de Dona Maria junto aos setores sociais38. Dona Maria Valadão Adentrou a política 

partidária, se elegendo deputada federal em 199039. (b) D. Zoé de Chagas Freitas, esposa de 

Antônio de Pádua Chagas Freitas, governador dos estados da Guanabara entre os anos de 1970 

e 1975, e do Rio de Janeiro entre 1979 e 1983. Em uma de suas edições o Jornal do Brasil traz 

a seguinte matéria: “As mulheres dos prefeitos sob coordenação da primeira dama do Estado, 

D. Zoé de Chagas Freitas, são as responsáveis pela mobilização assistencial em seus 

municípios e divulgação da Campanha de Vacinação”40. (c) Luíza Távora, primeira-dama do 

Ceará, Casada com Virgílio Távora, atuou na esfera social assumindo a presidência da Legião 

Brasileira de Assistência do seu estado41.  

(d) Wilma de Farias, trazendo a matéria: “RN instala comissão de deficiente – Natal – 

foi empossada e instalada a Comissão Estadual do Ano Internacional das Pessoas Deficientes, 

sob a presidência da primeira dama do Rio Grande do Norte, D. Wilma Maria de Faria”42. 

Casada alguns anos com o político potiguar Lavoisier Maia, Wilma projetou sua carreira 

política ao trabalhar junto a esfera social durante o mandado de seu marido (1979 a 1983) e do 

primo dele, João Agripino Maia (1983 a 1986). Em 1986, já divorciada de seu cônjuge, Wilma 

se elege deputada federal pelo Estado do Rio Grande do Norte, permanecendo na política até o 

ano de 2017, quanto veio a falecer. (e) Neusa Brizola, casada com Leonel Brizola, governador 

do Rio de Janeiro entre os anos de 1983 a 1986 e 1991 a 1994. Em curta passagem o periódico 

ressalta o pertencimento de Neusinha a tradicional família Goulart43 (filha de João Goulart, 

presidente do Brasil na ocasião do golpe de 1964). (f) Celina Moreira Franco, “Esposa de 

Nelson Moreira Franco, governador do rio de janeiro (1987), Celina Moreira Franco foi 

presidente da Coordenadoria de Desenvolvimento Social (CDS), que tinha ligações com a 

LBA”44. 

As matérias sobre as primeiras-damas municipais são apresentadas de forma mais 

generalizada, sem focar a atuação de algumas delas em especial, a exemplo da reportagem 

intitulada “I encontro das primeiras damas das capitais”, evento que ocorreu em Belo 

Horizonte no dia em 02 de março de 198645. Ainda sobre essa segunda categoria de usos do 

termo primeira-dama, vale destacar a grande quantidade de notícias sobre a primeira-dama dos 
                                                           
38 Jornal do Brasil (RJ),19 de maio de 1982, caderno 1, página 05. 
39 Jornal do Brasil (RJ), 19 de março de 1982, p. 08. 
40 Jornal do Brasil (RJ), 21 de Maio de 1980, caderno 1. p. 07. 
41 Jornal do Brasil (RJ), 28 de novembro, Suplemento especial, p. 23. 
42 Jornal do Brasil (RJ), 22 de maio de 1981, caderno 1, p.09. 
43 Jornal do Brasil (RJ), 15 de junho de 1984, p.19. 
44 Jornal do Brasil (RJ), 08 de abril de 1988, p.12. 
45 Jornal do Brasil (RJ), 25 de maio de 1986, p. 07. 
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Estados Unidos, Nancy Reagan, mostrando-a como exemplo a ser seguindo pelas primeiras-

damas brasileiras. 

Vale destacar a permanência simbólica do sentido atribuído a figura da primeira-dama 

no momento de sua constituição, com atuações voltadas à esfera social, agindo enquanto 

suporte de seus maridos e suas administrações, valorização de atributos essencialistas 

demarcados socialmente enquanto femininos, sempre oferendo jantares, inaugurando obras e 

presente em compromissos oficiais. Nessa direção esclarece Torres (2002), 

os papeis de primeira-dama assenta-se nesses valores ditos femininos, em que 
sentimentos de bondade e de solidariedade acabam sobrepondo os níveis de 
racionalidade das atividades assistenciais desenvolvidas por essas mulheres. 
Na verdade, há uma apropriação por parte do poder local dos valores 
atribuídos às mulheres para firmar uma base de legitimação à ordem 
estabelecida. Todavia, elas não têm consciência dessa apropriação e 
dominação masculina frente aos valores e ás pessoas, o que denota uma certa 
naturalização dos papeis sociais (TORRES, 2002, p. 58). 

Desta forma, entendemos a primeira-dama enquanto um papel social construindo sob o 

estigma das relações e desigualdades de gênero, no qual é feito uso da “mística feminina” para 

dar legitimidade a diversas ações administrativas e políticas dos grupos que estão no poder 

estatal46. “Sua construção e perpetuação esteve ligada a ideia de uma identidade social atrelada 

a caridade e a ajuda aos pobres” (SILVA, 2009, p. 15).  

Dialogando com Scott (1989), entendemos gênero enquanto um elemento constitutivo 

de relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos [...], se configurando 

como uma forma primeira de significar as relações de poder. Sua utilização enquanto categoria 

de análise histórica deve propiciar o repensar historiográfico propiciando a reflexão sobre a 

organização social e o sujeito individual, nessa direção, “temos que nos perguntar mais 

frequentemente como as coisas aconteceram para descobrir porque elas aconteceram [...]. 

Temos que procurar não uma causalidade geral e universal, mas uma explicação significativa” 

(SCOTT, 1989, p. 20). Sobre esse repensar historiográfico a estudiosa adverte: 

Eu não acho que tenhamos que deixar os arquivos ou abandonar o estudo do 
passado, mas eu acho, em contrapartida, que temos que mudar alguns dos 
nossos hábitos de trabalho e algumas das questões que colocamos. Temos que 
examinar atentamente os nossos métodos de análise, clarificar as nossas 
hipóteses operativas e explicar como pensamos que a mudança se dá. Em 

                                                           
46 “Pena (1988: 34) refere-se a uma ‘mística feminina’ que associa a mulher à família e ‘lhe torna estranho o 
trabalho coletivo’. Segundo essa concepção, a mulher levaria para o âmbito do trabalho fora do lar as 
determinações sociais de seu sexo, derivadas do papel que ocupa na família. O modelo tradicional colocado às 
mulheres, ainda segundo Pena, baseia-se em valores de docilidade, solidariedade, além da maternidade. Com isso 
busca-se associar o sujeito-mulher aos aspectos do sentimento em detrimento da racionalidade, subtraindo suas 
potencialidades cognitivas, ensejando construir o ideal da mulher doméstica centrada na repetição e na imanência” 
(TORRES, 2002, p. 58). 
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lugar de procurar as origens únicas, temos que conceber processos tão ligados 
entre si que não poderiam ser separados. Para fazer surgir o sentido temos que 
tratar do sujeito individual tanto quanto da organização social e articular a 
natureza das suas interrelações, pois ambos têm uma importância crucial para 
compreender como funciona o gênero e como se dá a mudança. Enfim, 
precisamos substituir a noção de que o poder social é unificado, coerente e 
centralizado por alguma coisa que esteja próxima do conceito foucaultiano de 
poder, entendido como constelações dispersas de relações desiguais 
constituídas pelo discurso nos “campos de forças” (SCOTT, 1989, p. 20). 

Ainda sobre essa perspectiva de usos do termo “primeira-dama”, o Jornal do Brasil traz 

uma passagem que aponta a preocupação e a importância na preservação do papel de primeira-

dama mesmo após a morte do marido, caso ocorrido Simone Duvalier, primeira-dama do Haiti, 

indicando que a referida “titulação” carregava consigo importância política, social e simbólica.  

Casamento custou mais de Cr$ 250 milhões – Com pompas nunca vista 
naquela que ostenta a triste fama de ser a república mais pobre do Ocidente, 
casou-se ontem na Capital do Haiti o “presidente vitalício” jean-Claude 
Duvalier, herdeiro de uma ditadura sanguinária fundada por seu pai, o 
falecido Françoies Duvalier (Papa Doc), misto de caudilho e feiticeiro vudu. 
[...] O casório realizou-se contra a vontade materna. A noiva, Michele 
Bennett, de 27 anos (mesma idade de jean-Claude), é divorciada, tem dois 
filhos e, ainda por cima, seu primeiro marido era filho de um opositor que 
tentou, em 1959, liquidar fisicamente Papa Doc. Madame Simone Duvalier 
foi contra até o último instante, mas acabou rendendo-se e ontem foi a dama 
de honra. Afirma-se que desde a morte do marido, era Simone Duvalier 
efetivamente quem manda no país, especialmente na política secreta. Com o 
casamento, espera-se que a eminência perda um pouco de prestígio para haver 
uma liberalização do regime. Em todo caso, foi encontrada uma fórmula para 
satisfazer a viúva de Papa Doc; ela manterá o título de Primeira Dama do 
Haiti, enquanto a nora Michele será madame Presidente. (Jornal do Brasil 
(RJ), 28 de maio de 1980, p. 12). 

A terceira categoria verificada diz respeito ao uso da terminologia “primeira-dama” 

para fazer referência as esposas de personalidades que ocupavam algum cargo de comando, 

inseridos ou não na política partidária. Nessa perspectiva verificou-se expressões como 

primeira-dama da construção civil, associada a esposa de um engenheiro civil; primeira-dama 

da paróquia, fazendo referência a esposas de padres47; primeira-dama da polícia, termo 

atribuído a Sônia Maria Leite Sirimarco Batista, casada com o Secretário de Polícia Civil48; 

primeira-dama do cangaço, associado a figura de Maria Bonita; primeira-dama do PMDB, 

atribuída a Dona Mora Guimarães, esposa de Ulisses Guimarães49.  

                                                           
47 Jornal do Brasil (RJ), 20 de janeiro de 1984, caderno B, p. 02. 
48 Jornal do Brasil (RJ), 11 de julho de 1986, caderno B, p. 09. 
49 Jornal do Brasil (RJ), 15 de junho de 1989, caderno 1, p. 04. 
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Ainda foi possível verificar a existência de um grupo punk chamado “Primeiras-

Damas”, no ano de 198450, e de uma rede de lojas cujo nome era “Primeiras-damas”, no Rio de 

Janeiro no ano de 1988. Uma das lojas estava localizada na Avenida Princesa Isabel, nº 13451. 

As análises apontam então a utilização do termo “primeira-dama” subdividida no que 

denominamos de três categorias. A primeira, relacionada a mulheres que tiveram participação 

de destaque nos setores onde atuavam, ressaltando o protagonismo e brilhantismos destas. 

Nessa perspectiva ao se acentuar a importância de personalidades femininas desligadas, ou não 

ligadas diretamente, a figura masculina, o termo aparenta ser usado num sentido “positivo”, 

relacionado ao sucesso dessas mulheres, extrapolando assim o sentido secundário atribuído as 

primeiras-damas estatais.  

A segunda categoria verificada foi exatamente a utilização do termo “primeira-dama” 

para fazer referência as esposas de governantes. Nessa passagem foi diagnosticado o destaque 

atribuído aquelas que tiveram participação direta nas administrações de seus cônjuges, em 

especial junto a questão social, indicando a perpetuação, no caso do imaginário coletivo, da 

imagem da primeira-dama entrelaçada as ideias de filantropia e a benesse. Como ressalta 

Torres (2002), 

As representações de papéis sociais de primeira-dama de primeiras-damas 
envolvem uma dimensão simbólica que evoca valores cristãos, a figura do 
líder carismático e concepções de gênero fundadas na cultura do patriarcado. 
A imagem que se constrói das mulheres primeiras-damas remonta a uma 
mística fundada em valores “ditos femininos’ como a caridade, a bondade, a 
sensibilidade, amor o amor materno, o que produz no Imaginário social a ideia 
de que as esposas de governantes são mulheres abnegadas, generosas e que 
trabalham por amor (TORRES, 2002, p. 193). 

É essa imagem da primeira-dama estatal apresentada pelo Jornal do Brasil (RJ) no 

decorrer da década de 1980, perpetuando estereótipos essencialistas da figura feminina ligada 

as questões sociais, do cuidado, etc. É importante salientar que a referida década demarca o 

período de considerável entrada de mulheres no campo na política partidária, muitas delas 

primeiras-damas. Nesse processo, muitas esposas de governantes constituíram seus capitais 

políticos próprios, conquistando seu espaço junto ao campo político52. 

Em alguns governos, o trabalho da primeira-dama constitui a principal ação 
no âmbito da assistência social. É dentro desse processo que as primeiras-
damas passam a conquistar o seu próprio espaço, ou seja, aos poucos elas vão 
construindo poderes próprios que, muitas vezes, transcende a mera 
expectativa do poder local no que tange à sua visibilidade e propaganda” 
(TORRES, 2002, p. 24-25). 

                                                           
50 Jornal do Brasil (RJ), 11 de junho de 1984, caderno B, p. 08. 
51 Jornal do Brasil (RJ), 26 de outubro de 1988, p. 04. 
52 Exemplos de primeiras-damas que ascenderam ao campo da política partidária são: Lúcia Braga (PB), Wilma de 
Faria (RN), Vânia Lúcia (GO), entre outras.  
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A terceira categoria de usos do termo “primeira-dama” utiliza-o para fazer menção às 

esposas de homens que chefiavam cargos de comando. Nessa perspectiva, ao invés de indicar 

protagonismo, como sugere a primeira categoria, aparenta apontar para certa coadjuvância da 

personalidade feminina, que recebe tal nomenclatura apenas por ser casada com uma figura em 

função de chefia. As três no entanto, reafirmam elementos essencialistas referentes aos 

estereótipos construídos social e culturalmente em torno da figura da mulher. 

Desta forma, destacamos as marcas de gênero que estão no cerne da constituição do 

papel de primeira-dama (esposa de governante) e a abusiva utilização do termo para fazer 

referência a mulheres que tiveram papel de destaque em seus espaços de atuação ou foram 

casadas com homens em cargos de comando.  
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