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RESUMO

O objetivo deste artigo é descrever uma breve trajetória da representação da sexualidade feminina em
Sergipe no século XIX, trazendo uma reflexão a respeito do controle exercido sobre o corpo, fazendo
resgate a cultura da sexualidade feminina em Sergipe no período de 1841 a 1860. A pesquisa está
fundamentada no viés de uma pesquisa bibliográfica, a partir de leituras de livros, revistas, periódicos,
jornais locais que circularam no estado Sergipano, na naquela época. Neste aspecto, a pesquisa
contribuirá em resgate a história da sexualidade feminina, as suas contribuições e mazelas enfrentadas
pelas mulheres que estiveram inseridas na província Sergipana, naquele contexto histórico.
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ABSTRACT

The objective of this article is to describe one brief trajectory of the representation of the feminine
sexuality in Sergipe in century XIX, bringing a reflection regarding the control exerted on the body,
making has rescued the culture of the feminine sexuality in Sergipe in the period of 1841 - 1860. The
research is based on the bias of a bibliographical research, from readings of books, magazines, periodic,
local periodicals that had circulated in the Sergipe state, at that time. In this aspect, the research will
contribute to rescue the history of the feminine sexuality, its contributions and ills faced by women who
had been inserted in the Sergipana province, in that historical context.
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INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo descrever uma breve trajetória da representação da sexualidade feminina em
Sergipe no período de (1841 a 1860).O período pesquisado para compreensão deste artigo foi o século

Pág.1/8



XIX, analisando o controle exercido sobre o corpo das mulheres, ao longo desse tempo com destaque à
sexualidade feminina em Sergipe.

Com base em Soihet (1997, p.293) “exigia que a mulher fosse “virtuosa, honesta, honrada e discreta.
“Com isso, a mulher deveria ser modéstia, discreta e flexível aos disciplinamentos tradicionais,
especificamente destacando os princípios da moralidade e da honradez sexual, a obediência ao seu esposo
era o seu maior dever, mantendo-se silenciosa e discreta aos disciplinamentos exigidos.

No século XIX, os padrões de honestidade e moralidade eram aspectos fundamentais exigidos a figura da
mulher “ideal”. Segundo Abreu, (2004, p. 293) “mesmo defloradas (e muito jovens), o que significava a
prática de uma vida sexual antes do casamento, foram, na esmagadora maioria das vezes, acusadas por
seus pares de serem prostitutas”. Dessa forma, relações sexuais fora do casamento, causaram grandes
mazelas à conduta feminina, com base nos julgamentos dos maridos as mulheres eram destratadas,
jogadas, configurada como uma “qualquer”, os valores da virgindade pregada pela religião católica
permeavam as relações matrimoniais da época. Visto que, naquela referida época, as mulheres que não
fossem casadas deveriam manter-se castra, a doutrina pregada pelos dogmas católicos, que era contra os
encontros sexuais de amasiamentos.

No que concerne, no século XIX, a igreja católica exerceu grande poder sobre as manifestações da
sexualidade feminina, especificamente caracterizada por uma intensa repressão, efetuada por meio do
cristianismo ao longo do tempo. Então a igreja católica costumava reprimir qualquer gesto que
incentivasse a exibição do corpo da mulher, além de apontar a mulher “perfeita” para o casamento e boa
esposa capaz de honrar seu marido.

Neste viés, a abordagem utilizada será a qualitativa, por apresentar registros partindo do campo da
historiografia, a pesquisa foi desenvolvida através de uma pesquisa bibliográfica, com base em autores
que vislumbram com o tema pesquisado como, Del Priore (2011), Nunes (1984), Shoihet (1997), o jornal
O Correio Sergipense (1843,1848), entre outros, possibilitando a compreensão da sexualidade feminina no
século XIX, levando em conta os fatores que determinaram e influenciaram a época.

1 OS PADRÕES DE CONTROLE SOBRE OS CORPOS

A origem da nudez no Brasil, foi a partir da habitação dos índios, que andavam despidos, chamando
atenção dos padres jesuítas que foram destinados à catequização das crianças indígenas. A nudez indígena
além de causa susto, foi também um incentivo para a descoberta de aspectos que envolvem o corpo
feminino.

Segundo Priore (2011, p.20) “a nudez e a poligamia dos índios ajudavam a demonizar sua imagem.
Considerados não civilizados, a tentativa dos jesuítas em cobri-los resultou, muitas vezes, situações
cômicas”. Neste aspecto, a nudez dos índios era vista como um ato demoníaco, que além de não usarem
vestimentas adequadas, possuíam relações sexuais e constituíam família com mais de uma mulher. Os
jesuítas que além de catequizar os indígenas, tentaram cobrir a nudez, mas não obtiveram êxito, pois
fazia parte da cultura do índio, a pintura no corpo a nudez, as penas coloridas e todos os artefatos
extraídos e retirados da natureza para sua sobrevivência. Por fim, a vontade dos padres jesuítas em vestir
os índios, transformou – se em uma comédia, porque os indígenas tinham em sua cultura modos e
costumes próprios e singular.

Ainda segundo Priore (2011. p.20) “a ideia era a de que se cobrissem os nus, retirando-lhes as armas da
sedução”. Assim, a nudez dos índios, principalmente as índias, era capaz de seduzir os portugueses, além
de serem visto como seres “não civilizados” por não apresentarem vestimentas no corpo e poligâmicos
relacionando-se com várias índias, sendo que as relações amorosas aconteciam simultaneamente
proliferando as relações sexuais.

As relações que envolve a sexualidade já tem um status que para cada ator no processo esta relacionado
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ações, práticas e formas de se envolverem. Como afirma Foucalt ( 1999, p. 101) existe um padrão
definido entre os pares, eles estão relacionado em uma estrutura de poder, então, para um ( mulher) esta
apenas atribuído proporcionar prazeres, deveres e obrigações matrimoniais, já o segundo (homem)
relacionada-se pelo prazer, roçando seus poros no corpo feminino que promove o prazer. Assim, a mulher
apenas servia para proliferar desejos, procriação, com o discurso de que deveria apenas servi ao seu
marido, sendo apenas objeto manipulado e acessível a qualquer momento para então seu marido.

Conforme Bourdieu (2007 p.7-8). “O poder simbólico, é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode
ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o
exercem.” Dentro desses padrões, o controle sobre o corpo feminino está vinculado a quem detém o poder
podendo coagir, manipular e alienar os indivíduos, facilitando a imposição dos ditadores das regras. A
igreja entra nesse cenário impondo os dogmas e as leis a serem seguidas e vigiadas pelos pais enquanto a
mulher não fosse casada e para o marido depois de casada. Em seguida, a mulher deveria ter seu corpo
preservado sem a sua exibição em roupas ou pinturas no rosto.

Segundo Focault, (1988, p. 98) “nas relações de poder, a sexualidade não é o elemento mais rígido, mas
um dos dotados da maior instrumentalidade [...].Nessa perspectiva, o corpo da mulher torna-se um
instrumento utilizado por aquele que comanda e domina, sem atender as suas necessidades de mulher,
que nas visão da igreja católica esta apenas centrada na submissão e respeito ao homem que tem a
liberdade de fazer o que desejar com sua esposa “ propriedade” utilizada como um instrumento de
primazia do poder. Ainda segundo, Focault (1988, p. 100) “a sexualidade é o nome que se pode dar a um
dispositivo histórico: não á realidade subterrânea que se apreende com dificuldade, mas á grande rede da
superfície em que a estimulação dos corpos”. Nesse aspeto, a sexualidade e mencionada como uma
relação de dominação reforçando o controle dos corpos, disseminando as estratégias em função do saber e
do poder aguçando as dimensões dos prazeres.

Focault na sua obra história da sexualidade, argumenta que:

Não se deve descrever a sexualidade como um ímpeto rebelde, estranha
por natureza e indócil por necessidade, a um poder que, por sua vez,
esgota-se na tentativa de sujeitá-la e muitas vezes fracassa em
dominá-la inteiramente.Ela aparece mais como um ponto de passagem
particularmente denso pelas relações de poder; entre homens, entre
jovens e velhos, entre pais e filhos entre educadores e alunos, entre
padres e leigos, entre administração e população. (FOCAULT,1988, p. 98)

Nesse sentido, a sexualidade compõe um sistema de valores é considerado um fenômeno humano,
fazendo parte das necessidades sociais, psicológicas, fisiológicos e culturais. Dessa forma, faz-se
necessário destacar a concepção de corpo e poder, envolvendo os comportamentos sexuais, que são
inseridos na sociedade e reproduzidos. .Ressalta-se que, durante o século XIX, ecoavam as ideias, de que
a beleza do corpo feminino, estava camuflada por traz das roupas femininas, despertando os interesses
eróticos masculinos. Segundo Priore (2011, p.106) “inventou o corpo! Corpo novo e exibido. Mas,
também, um corpo íntimo e sexuado que, lentamente, veria afrouxar as disciplinas do passado em
beneficio do prazer”. Neste viés, perceber-se que no respectivo século começaram as efetivas mudanças,
em relação à sexualidade, principalmente pela figura feminina, que antes era proibida de mostra os seus
atributos, presas em normas que vigoravam na referente época.

Conforme Foucault (2010, p.118) “é dócil um corpo que pode ser submetido que pode ser utilizado, que
pode ser transformado e aperfeiçoado”. Dessa forma, torna-se importante a compreensão de que o corpo
vem ao longo do tempo ganhando novas formas de modelagens, ou seja, sendo utilizado como uma forma
de controle.

Com base em Foucalt ( 1999, p. 10) “[...] a repressão moderna do sexo se sustenta. Sem dúvida porque é
fácil de ser dominado. Com isso, observa-se que é fácil dominar as mentes das pessoas proibindo e

Pág.3/8



ocultando ações que estimule as relações sexuais, pois através dos ensinamentos da época, o sexo servia
apenas para procriação. Com a preservação do corpo feminino que devia ser regrado sem liberdades
exóticas ou atrativas para os homens, dessa forma, a mulher ura seria aquela que fosse virgem e
atendesse todos os requisitos da época. Observou-se que o corpo devia ser regrado sem traços de
ousadia, erotismo ou liberdade. Como afirma Del Priore (2011, p. 29) castigar e frear os corpos era
importante, pois os vícios da carne “fervenças da carne”, o desejo erótico era proibido e considerado
impuro. Dessa forma, a influência do erotismo proibido, vem simbolizar a quebra de uma cultura antes
regrada ao pudor e ao respeito, promovendo novas perspectivas à representação feminina.

Ainda como afirma Priore (2011, p. 65), “[...] a mulher casada passava a vestir-se de preto, não se
perfumava mais, não mais amarrava seus cabelos com laços ou fitas, nem comprava vestidos novos. Sua
função era “ser mulher casada, para ser vista só por seu consorte”. Com isso, a mulher era submissa aos
padrões de beleza, de corpo, de gestos instituídos pelo conjunto de valores na sociedade vigente, essas
proibições da sociedade, apenas construía nos indivíduos a vontade e os desejos: eróticos e obscenos e a
mulher com sua vaidade e sentimento de pertencimento, buscava artifícios para que sua beleza não fosse
ofuscada, ou escondida, “ apesar de tantas advertências, a mulher, sempre quis fazer-se bela”( PRIORE,
2011, p). Assim, com todas as proibições o desejo e a força feminina falava mais alto, a mulher buscava
em outros artifícios para mostra a sua beleza, mesmo ocultada, escondida, conseguiam fazer-se bela
diante tantas proibições da sociedade vigente.

A fidelidade do corpo feminino expõe a vigilância, construindo a instabilidade da figura feminina. Os casais
deviam ser fieis. Porém aos homens essa infidelidade não amedrontava a sua moral. Como frisa Priore
(2011, p.70) que no antigo direito português da época, punia-se a infidelidade com a pena de morte, tanto
para a mulher como para o seu cumplice do ato, no entanto, as infidelidades masculinas, interrompidas e
passageiras por isso não eram consideradas, a infidelidade masculina devia ser tolerada, enquanto a morte
era a punição da mulher que traísse o seu marido.

2 A REPRESSÃO A MORAL SEXUAL DA MULHER SERGIPANA

A utilização do corpo feminino desprovia de preconceitos “O corpo feminino era considerado impuro” as
mulheres tinham como oficio a obrigação em dar prazer sexual a seus parceiros, na relação sexual apenas
o homem tinha a oportunidade de sentir prazer, já as mulheres tinham seus corpos manipulados com a
objetivação de satisfazer os anseios masculinos. Segundo Priore( 2011, p.171), a cultura referente à moral
sexual foi pertinente à muitos questionamentos feito por muitos fiéis da igreja católica apostólica romana
que consideravam a liberdade sexual fora do casamento, um tipo de pecado, a repressão à sexualidade
era vista como uma forma de desconstrução de valores morais, o amor e o prazer poderiam associar-se na
busca do sexo desregrado.

De acordo com Veiga (2007, p.73) “a alternativa educacional nos recolhimentos e conventos foi restrita a
poucas mulheres, e razões bastante compreensíveis. O objetivo dessas instituições era os resguardos das
virgens”. Dessa forma, é necessário destacar a influencia da igreja católica, que visava no recolhimento
umas das melhores alternativas para proteger a virgindade das mulheres, perpetuando os dogmas
católico, que pregava a purificação da mulher através do cumprimento desses valores perpassados e
indiscutíveis à cristã. já que a permanência delas nesse ambiente era apenas temporária.

Na província Sergipana em 1843, não havia abrigos para acolher os filhos de casais, que tinham relações
sexuais fora do casamento.

Não existe na província casa alguma, em que se recolham os órfãos da
libertinagem, e devassidão, á quem mais desapiedadas, avaliando o grito da
natureza, expõe, ou para ocultarem, e para ocultarem a própria vergonha, e
para trazerem aos incômodos da educação, e que perecerão ao desamparo, se
mãos não disputassem essas inocentes criaturas aos estragos de prematura
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causada pela necessidade de socorros indispensáveis a tão débeis vidas.

(Parte Oficial: presidência da província, hospitais e estabelecimentos de
caridade, O Correio Sergipense, 31 de maio de 1843, p.2.).

Naquela época as crianças concebidas por atos sexuais extraconjugais eram consideradas filhos de
relacionamentos de modos libertinos de viver, essa realidade ocultava muitos órfãos frutos da libertinagem
de homens e mulheres que procuravam prazeres fora do matrimonio, deixando frágeis crianças
abandonadas, no decorre do tempo. Durante algum tempo, a mulher foi alvo de muito preconceito, a
igreja católica por ser a detentora do poder, pregava os ensinamentos da moral e dos bons costumes
sempre relacionados à castidade feminina, onde a mulher era vista apenas como um ser que devia casar e
procriar, sendo a serva do esposo, ou seja, um objeto de uso masculino, com a função de dá prazer e
cuidar da educação de seus filhos.

Na época de 1843 destacava-se a hegemonia do cristianismo, que faziam manifestações contra a
incredulidade e a imoralidade encontrada em livros.

Do cristianismo, todavia, não fora melhor, que em vez de tantos discursos cheios

de má vontade, que temos visto aparecer nestes últimos anos, se houvera dado

aos pequenos o ensino da boa moral, a as provas claras da sua crença Que lei do

evangelho lhe fosse demonstrada ao coração e ao espíritoCerto, que melhor fora

e já que esses a quem tal senhor incumbia que para ele estas vão habilidades

dos nossos desejos. A incredulidade e a imoralidade têm feito populares os

princípios, ou antes, a sua feita todos os princípios, e já há muito que nós lhe

colhemos os frutos. Nos católicos dos livreiros e o que mais He por oficinas e

lojas de artifícios, vendedores, pelas moradas de obreiros, de sacadas, e até de

proletários sem modo de viver conhecido, se C, o que seria ridículos, para

impiedade dissolução tal circunstância se poderão dar. Boas almas, e

multiplicado esses livros cujos nomes enxovalharão o papel.

(Parte Oficial: presidência da província, do Cristianismo, O Correio Sergipense,
11 out. de 1843.Caderno 44, p.1.).

No decorrer dessa trajetória observou-se que o cristianismo pregava manifestação a respeito do ensino da
boa moral, relacionando a fé religiosa, a incredibilidade que veio a prolifera na denominada época, o
desregramento começaram a modificar os conceitos pregados por meio da igreja, os bons princípios
passavam por modificações, os livros que antes apenas tinham conceitos cristãos passaram a serem
diversificados, mudando os princípios dos bons fies, mostrando por meio das suas leituras ensinamentos
contrários á boa moral, aguçando a curiosidade dos pervertidos quebrando os ensinamentos profetizados
pelo catolicismo, livros cujos nomes emascularam os conceitos e preceitos considerando impuros aos olhos
do cristianismo.

Com base em Veiga (2007, p .74) “houve iniciativas para recolher mulheres pobres. É importante destacar
que a pobreza visível, a mendicância e a prostituição feminina tornavam–se cada vez mais um problema”.
Diante dessa realidade, a pobreza era um dos principais aspectos que dificultava a perpetuação dos
preceitos católicos, então a igreja católica manifestou-se as suas preocupações em torno dessas mazelas,
fundando na época associações para abrigar as mulheres pobres dando as cabíveis assistências.

3 PRECONCEITOS ENFRENTADOS PELAS PROFESSORAS EM SERGIPE

A história das professoras na província sergipana estava diretamente ligada ao controle das suas vidas
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sócias, com a incumbência de dar continuidade aos bons exemplos da moral familiar. Durante o período de
1841, as professoras fizeram parte da cultura, do patriarcalismo dominante, sofrendo as pressões da
hegemonia que colocava as mulheres nos moldes da sociedade vigente, submetendo-as a influência do
preconceito.

De acordo com Nunes, (1984, p.75) “um fato polêmico foi o da professora Joaquina de Souza coelho, “por
permitir aula mista, mesmo sendo o seu filho o único elemento do sexo masculino presente na sala de
aula”. Dessa forma, seguindo a tradição da época, não era permitida no sistema educacional da província
Sergipana a co-educação, havendo a proibição das aulas mistas. O caso da professora provocou
repercussão na instrução pública de Sergipe, sendo considerado de estrema indignação, os pais não
aceitavam à forma pedagógica exercida pela professora.

Ainda segundo Nunes, (1984, p.75) “outro caso marcante pelo preconceito foi o de uma professora pública
da Vila do Rosário, por ter engravidado, e estar ministrando as aulas sem ser casada”. Diante dessa
realidade, o caso foi encaminhado à presidência da província, para efetuar as cabíveis providencias, a
instrução pública Sergipana avaliou o ato de extrema gravidade, não permitido a sua atuação na regência
das aulas, por ser considerada “mãe solteira,” informava, ainda, que o problema se enquadrava no “art°
3° do Regulamento de 6 de junho de 1851”. A professora sofreu momentos de pressões enfrentados pelo
preconceito, solicitando a sua demissão do cargo de professora.O preconceito estava presente na atuação
feminina, onde as educadoras eram vistas como representantes dos bons exemplos, as professoras
deveriam passar a boa imagem, que as mães passavam em seus lares.

Com base em Nunes (1984, p.76) “na época de 1860, outro caso alarmante aconteceu na vila de Estância
com a professora Leopoldina Ferreira da Rocha, este caso foi denunciado ao Imperador Pedro II”. Porém,
foi um fato raro entre as mulheres da sua época, porque a professora encontrar-se “amasiada” com um
homem casado, o fato era visto como uma afronta as famílias Estâncianas, que impressionaram o inspetor
para efetuar as providências cabíveis diante do ato amoroso, que repercutia como um paradoxo imoral,
naquela época para exercer a função de professora a mulher não poderia ser mal falada na cidade.

A instrução pública, em 12 de Abril de 1848, nomeou o padre mestre José Gonçalves de Barrozo, que
ficará com a responsabilidade de efetuar a inspeção nos liceus da província Sergipana.

Devo aqui cumprir com uma promessa quando cheguei à província, foi-me
dirigido a por D. Maria Porciúncula de Souza professora de meninas na villa de
Santo Amaro, um requerimento em que pedia lhe mandasse eu pagar os seus
ordenados vencidos, visto como apesar de abolida a cadeira que occupara tinha
ella continuado a ensinar.neguei-me ao pedido porque era assim a lei: porem á
vista de attestados do juiz municipal e do insperctor parcial das aulas convidei a
professora a que continuasse a ensinar, prometendo-lhe trazer a sua pretenção a
vossa presença. Não sei qual o motivo que a levou esta assembléia a abolir uma
escola onde se achavão matriculadas 30 meninas. Fosse porem fosse esse
motivo. Não posso deixar de advogar perante vós os direitos da professora,
porque advogo ao mesmo tempo ao publico.

(Parte Oficial: presidência da província, a Instrução Pública, O Correio Sergipense,
12 abril. 1843.Caderno 28, p.1.).

No entanto, convém ressaltar, que naquela época a escolarização para mulheres sofria preconceitos, a
organização da instrução da província não fazia os investimentos necessários para a educação feminina, a
professora Maria Porciúncula, enfrentou grandes dificuldades, tendo a sua cadeira abolida, os seus
ordenados atrasados, mas mesmo assim, ela não desistiu de ensinar as meninas Sergipanas da vila de
Santo Amaro na referida época. A educação para mulheres conforme a cultura da época era muito
escassa, por que estava vinculada a influência de que ás mulheres excluídas de participarem das aulas,
restar-lhe-iam o papel de servas do lar, apenas deveriam aprender as atividades do âmbito domestico em
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virtude desse contexto as meninas estavam inseridas, em uma realidade que não permitia ao sexo
feminino ter uma instrução por direito.

4 CONCLUSÃO

O século XIX teve uma representatividade muito forte na história da sexualidade feminina, foi marcado
pelo pensamento machista incutido pelas ideias da igreja católica, permeando as relações sociais da
época.

É necessário destacar que a igreja católica esteve muito preocupada com o controle exercido sobre a
sexualidade feminina, com a doutrinação comportamental da mulher para preservar a moral ética e cristã.
Como afirma Priore (2001, p.27), as leis imperativas já controlavam a intimidade e sexualidade. A igreja
católica passa a vigiar e controlar, as regras deveriam ser seguidas e cumpridas, caso não ocorresse
punia-se com o discurso religioso.

Durante muito tempo, a mulher que era preparada para o casamento, sofreu com a submissão das
imposições sociais e familiares. Nesse viés, aspecto direcionado a sexualidade feminina estive em
destaque devido a serem tratadas com preconceitos e tabus, as mulheres por serem consideradas
inferiores por sua condição física, estiveram influenciadas pelos dogmas da igreja católica, incumbidas dos
afazeres domésticos e com a missão de procriar.

A presença da mulher representava uma imagem casta e submissa ao que seria imposto pelas leis divinas.
Os atos sexuais eram vigiados e controlados, as práticas consideradas contra a natureza eram proibidas,
as relações entre os casais deviam ser permeadas de condutas. Com base em Priore (2011, p. 43) os atos
que envolvia o sexo eram considerado sagrado, qualquer ação que fosse moderada ou obscenas eram
consideradas pecados e principalmente se excitassem o homem a ejaculação. Nesse sentido, “o prazer
feminino é negado, até mesmo reprovado: coisa de prostitutas.” As mulheres viviam sobre a égide dos
seus cônjuges que eram subordinadas a padrões de honestidade e moralidade.

Por fim, a padronização do perfil da mulher considerada de boa conduta, esteve inserido nos dogmas dos
ensinamentos da igreja católica, de guisa impositiva, deixando fortes marcas na historiografia da
sexualidade feminina.
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