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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma analise sobre o papel de ser mulher intelectual e
sua relação de poder com os homens a partir da atuação de Núbia Marques na Academia Sergipana de
Letras, sendo a primeira mulher a ingressar no espaço que foi por muitos anos considerado masculino.
Para a compreensão dos embates e disputa de poder o estudo pautou-se nas contribuições teóricas de
Bourdieu, quanto a disputa de campo, e Mary Dell Priore quanto a história das mulheres no Brasil.Desta
forma apontamos que a história das mulheres e a busca de seu reconhecimento intelectual e profissional
vem avançando gradativamente,e Núbia Marques foi o marco no rompimento de costumes conservadores
e excludentes em Sergipe, possibilitando assim, uma abertura de espaços para a intelectualidade feminina
na Academia Sergipana de Letras.
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O estudo da historiografia, na perspectiva da História Cultural, vem ampliando o campo da História da
Educação, e destacando o papel das mulheres e intelectuais. Esse novo olhar dentro da historiografia
valoriza a vivência dos sujeitos históricos, colocando-os como sujeito de suas próprias ações. As
discussões sobre a trajetória de intelectuais como processo de conhecimento e de formação, estão sendo
cada vez mais utilizados nos estudos acadêmicos, possibilitando assim uma abertura maior de fontes para
a pesquisa no campo educacional.

No campo teórico da História, o estudo das relações de gênero evidenciou-se a partir do resgate das
mulheres como sujeitos da história – até então desconsiderados pela historiografia tradicional – e revelou
possibilidade de pesquisas de naturezas diversas. As pesquisas privilegiam recuperar a participação
feminina nos setores artístico, literário, pedagógico e econômico, contemplando a participação de homens
e mulheres na história e refletindo sobre os papeis e os lugares ocupados por esses sujeitos, ao longo do
tempo nas diferentes sociedades.

O trabalho histórico, da (re) criação para que se possam entender as estruturas subjetivas da dominação
masculina. Bourdieu comenta:

“história das mulheres”, que faz aparecer, mesmo à sua revelia, uma grande
parte de Constancia, de permanência, se quiser se conseqüente, tem que dar
lugar, à história dos agentes e das instituições que concorrem permanentemente
para garantir essas permanências, ou seja, Igreja, Estado, Escola etc., cujo peso
relativo e funções podem ser diferentes, nas diferentes épocas.
(BOURDIEU,2010,p.101)

A pesquisa histórica, não pode se deter a contar os percursos e condições das mulheres, mais sim,
empenhar-se e estabelecer os agentes transformadores de cada período, como as escolas, Igreja, Estado
e família.

No campo da intelectualidade, por exemplo, os estudos vêm demonstrando que o ingresso da mulher no
mundo das letras passou pela história da alfabetização, leitura e escrita. É notório que no século XIX as
mulheres, eram reduzidas aos afazeres da casa, cuidados com os filhos e marido. Conforme Norma Teles
as mulheres eram:

Excluídas de uma efetiva participação na sociedade, da possibilidade de ocuparem
cargos públicos, de assegurarem dignamente sua própria sobrevivência e até
mesmo impedidas do acesso à educação superior, as mulheres no século XIX
ficavam trancadas, fechadas dentro de casas ou sobrados,mocambos ou senzalas,
construídas por pais, maridos,senhores.(TELES, 2006, p.408)

Somente, na segunda metade do século XIX, foi que as mulheres conseguiram a libertação para integrar
sistemas de ensino destinado a formação do magistério. Com essa abertura que se dava no campo social,
muitas mulheres passaram a se dedicar a profissão de professora, o que oportunizava novos saberes e
conhecimentos.

Nesta época, o mundo passava por transformações sociais e econômicas, o que acarretou no
desenvolvimento das cidades, criação dos correios, expansão das vias ferroviárias, crescimento da
imprensa, possibilitando assim, um maior número de livros e romances que circulavam na sociedade. E as
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mulheres que antes eram apenas leitoras ,passam a escrever nas sessões de moda e de beleza ,em
revistas e jornais.Nas manifestações literárias, a poesia tinha uma incidência e de relevância para o
interior feminino, era através da poesia que muitas mulheres expressavam seus anseios, dores,
infortúnios, denuncias e paixões.

Ao longo dos anos as mulheres, vêm lutando para legitimar seu espaço no campo literário e social. Em
Sergipe, destacamos a escritora, poeta, romancista e professora Núbia Nascimento Marques, mulher que
sempre esteve engajada com os problemas sociais da mulher, ou seja, lutou em defesa da mulher para
legitimar sua presença em ambientes considerados masculinos e procurou desmistificar a posição que a
mulher ocupava nos ideários sociais da época.

A abordagem biográfica, tem sido recurso metodológico adequado, para compreender os percursos dessas
mulheres intelectuais, que buscaram através da escrita o reconhecimento e prestigio, negado a séculos.
Souza descreve:

”As discussões sobre as histórias de vida como processo de conhecimento e

de formação , como dimensão do trabalho e dos modelos biográficos, inscrevem-s
na biografia individual, quando reunimos situações,experiências, acontecimentos
da vida e partilhamos na configuração narrativa, modos de dizer de si, sejam
através da escrita ou da oralidade, ao destacar percursos,trajetórias e
transformações narrativas da nossa história”.(SOUZA,2008 p.40)

A abordagem historico- biográfica, oferece a possibilidade de cotejamento de idéias e a concentração de
informações compulsadas sobre a biografada. Destaca Andrade (2007, p.27)“a biografia aparece
tradicionalmente relacionada a sedimentação da imagem de personagens cuja relevância lhe outorgou a
privilegiada posição de porta-vozes de determinado período”.

Desta forma, a abordagem histórico-biografica será utilizada, nesta pesquisa que se encontra em
andamento para a compreensão dos percursos de formação, contribuição literária e educacional da
biografada. Neste texto procuramos apresentar a poeta Núbia Marques, que inspirada por a abertura que
se dava no campo literário brasileiro, foi a primeira mulher a transpor as portas da Academia Sergipana de
Letras (ASL), em 1978, um ano depois da agremiação de Raquel de Queiroz no Rio de Janeiro.

O século XX, em suas primeiras décadas foi palco de muitos movimentos feministas, o fascínio pela vida
pública no exercício de várias atividades, circulava no ideário de muitas mulheres, a conquista da
autonomia e independência na aquisição do próprio sustento era objetivo de muitas mulheres que
sonhavam com a libertação da “gaiola domestica”.

Núbia Marques, procurou a sua independência e reconhecimento social, para isso graduou-se em Serviço
Social pela Escola de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e Mestra pela PUC de São
Paulo. Foi professora da UFS e geriu o Departamento de Cultura e Patrimônio Histórico do Estado. Naquele
período trabalhou sua dissertação de mestrado, a qual abordava as manifestações de cultura espontânea,
lazer e desenvolvimento, enfatizando a importância do folclore no Estado.

A ACADEMIA SERGIPANA DE LETRAS

A Academia Sergipana de Letras surgiu decorrente da Hora Literária, que era, uma instituição recreativa,
fundada em 1º de abril de 1919, e transformada posteriormente em sociedade literária de caráter
acadêmico autônoma, tendo como objetivo a promoção do estudo, o envolvimento intelectual do cidadão e
a difusão do pensamento.
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Em 1927 por decisão da Assembléia Geral, foi transformada em sociedade literária, de caráter autônomo,
passando a sua conversão para Academia Sergipana de Letras (ASL) em 1º junho de 1929, dando grande
brilho as letras sergipanas. Sua finalidade é promover a cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico e a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e
de outros valores universais (Lei 9.790/99, art. 3º, incisos II e XI).

A finalidade da ASL é o cultivo e o desenvolvimento das letras em geral e colaborar na elevação das artes
e da cultura do Brasil e, de modo particular, em Sergipe. Em seus 82 anos de existência, é reconhecida
pela sociedade sergipana como uma instituição cultural responsável pelo estimulo do movimento
intelectual do Estado, sendo assim, considerada de fundamental importância para o desenvolvimento e
manutenção da cultura e intelectualidade.

Entre as atividades da ASL, podemos destacar palestras, cursos, concursos literários, seminários,
palestras, publicação de livros, revista. Ainda promove a divulgação e preservação da Literatura, mantém
intercâmbios com sociedades culturais brasileiras e estrangeiras com o objetivo do desenvolvimento
cultural e intelectual do povo sergipano.

Mantém uma parceria com o Estado, para utilização do prédio onde hoje é a sede da instituição,
reconhecida de utilidade pública estadual pelo Decreto nº 37, de 1º de Abril de 1931 e pela lei nº 5.479,
de dezembro de 2004. Conforme extrato do regimento interno da ASL a academia é composta por 40
acadêmicos, eleitos entre escritores residentes nesse Estado, com produção de reconhecido relevo no
campo cultural. A Academia Sergipana de Letras recebeu, em sua seleta instituição a primeira intelectual
feminina de Sergipe, Núbia Marques, que adentrou a agremiação, a qual foi por muitos anos um espaço
essencialmente masculino.

A Academia Sergipana de Letras, hoje é considerada uma das mais democráticas instituições do Brasil, no
campo da literatura, pois no seu quadro atual encontramos dez mulheres agremiadas, depois da pioneira
Núbia Marques, que tomou posse na cadeira 34, em 17 de março de 1978. Destacamos Ofenísia Soares
Freire, em 1980, Maria Thetis Nunes, em 1983, Carmelita Pinto Fontes, em 1984, Gizelda Santana de
Morais, em 1992, Maria Ligia Madureira Pina, em 1998, Aglaé Santana de Moraes, em 2002, Marlene Alves
Calumby, em 2004, Ana Maria do Nascimento F. Medina, em 2007, Luzia Maria da Costa Nascimento, em
2007.

Podemos perceber, que a atuação da mulher, em dados momentos históricos, tem sido fundamental para
novas visões e posturas sociais relacionadas às diferenças de gênero. Encontramos em Bourdieu (1996) a
noção de gênero como elemento construtivo da construção histórica, na qual a desigualdade entre os
sexos é decorrente de uma construção que gera e mantém sistemas, formas e significados aos quais são
atribuídos valores distintos que servem para propósitos determinados.

ASL foi uma instituição essencialmente masculina, por muitos anos. Acreditamos que não foram fáceis os
cainhos percorridos por Núbia Marques, para conseguir ingressar em uma instituição de tradição
masculina, como a ASL. Refletir e analisar a época em que essa mulher, lutou para legitimar seu espaço
no campo literário, requer um estudo aprofundado. Uma vez que as mulheres sempre tiveram a margem
da sociedade.

A POETISA NÚBIA MARQUES

Como poeta, Núbia Marques, procurou expressar todas suas dores, paixões, desamores. Mais também
denunciou, e expos as condições e repressões que as mulheres sofriam. Segundo Norma Teles “ a leitura é
o que transforma em obras as letras e enredos. E a leitura é sempre determinada pelo lugar ocupado por
um leitor na sociedade, num dado momento histórico.Portanto, é feita através do crivo de classe,raça ou
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gênero.”(TELES,2006,p.203) .

As mulheres daquela época procuravam verbalizar, através da escrita os seus pensamentos e era
evidente, em suas escritas a defesa da mulher, ou seja, os temas debatiam vinculados a mulher e sua
condição social.

Em seu discurso de posse na ASL, Núbia Marques relata:

“Não resta dúvida que o papel da mulher nos dias que correm tem-se modificado
e , paulatinamente, infiltra-se em todos os setores da atividade humana. E isto
ocorre não é porque ideologicamente os homens, soberanos da terra, tenham
mudado conceitualmente sobre a capacidade e competência da mulher para o
despenho social, mas exatamente porque o sistema capitalista, que se mantém
basicamente no lucro e na competição de mercado, para fazer frente a tal
particularidade do sistema precisa de mão-de-obra barata. As mulheres e os
menores constituem o maior contingente desta.”

Neste sentido, percebemos que a atuação das mulheres em instituições culturais e sociais, firmando sua
participação no mundo da escrita, como um caminho para a afirmação dos valores femininos, tem se
mostrado eficaz na construção de um campo legitimado.

O campo literário no espaço de poder é um lugar de lutas entre os gêneros. Bourdieu define “o campo do
poder é o espaço das relações de força entre agentes ou instituições que tem em comum possuir o capital
necessário para ocupar posições dominantes nos diferentes campos (econômico ou cultural especialmente)
(BOURDIEU, 2010,244) .

O escritor em busca de um status social definido para a atividade literária, aos poucos passou a ser palco
de uma relação conflituosa, entre liberdade criadora e lei do mercado.

Bourdir destaca:

O processo de formação do campo literário relaciona-se as modificações nas
relações entre os produtores culturais e os detentores dos meios de divulgação,
que passam a ser medidas pelas sensações do mercado que passaram a se
exercer sobre a produção literária (seja pelas cifras de vendas, do número de
tiragem etc, seja indiretamente através dos novos postos oferecidos pelo
jornalismo) e pelas ligações duradoras que se forjavam a partir das afinidades de
estilo de vida e de sistemas de valores, catalisados nos salões, que se incumbiam
de aproximar partes dos escritores de certas frações da alta sociedade (
BOURDIEU,2006, p.65)

Em se tratando da produção literária feminina, a poesia, como já evidenciou, tornou-se um campo
privilegiado para o estudo das formas de representações sociais, confirmando os valores que estavam
presentes no universo feminino daquele tempo.

Núbia Marques descreve o que é ser poeta, em seu discurso de pose da cadeira 34 na Academia Sergipana
de Letras:

“Vamos, poeta, humanizar o homem. Só um homem pode humanizar outro.
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Acreditando como nós no desempenho Da poesia, em nós, partir de nós, depois
de nós, sobretudo em todos os homens, alvo de nossa preocupação. Poeta não é
apenas o que faz poesia, mas todos que a sentem. Poeta é o homem ser
complexo e belo, contraditório, amedrontado, com a consciência plena da sua
fragilidade, a transitoriedade. Mesmo assim, descansará na eternidade,
sustentado pelos braços invisíveis do século. Poeta, tem nas musas a poesia, mas
eu falo de mulheres que não são musas, nem tem poesia”.

Percebemos, que a poesia que emerge de alguns poemas de Núbia Marques, são caracterizados e
apropriados da tendência cultural e social do seu tempo, ou seja, os anos 70 e 80 são décadas onde a
mulher está em busca de sua legitimação no campo cultural e social. Marcada pelas conquistas femininas,
se encarregava de interpretá-las na poesia, a qual procurava denunciar, para a opinião pública, as mazelas
causadas nas mulheres que eram renegadas e excluídas do convívio social de igual direito, entre homens e
mulheres.

INTEMPORAL

Minha Lira é tão pouco lírica

Que tem a dor da saudade nas estradas

Minha lira é tão pouca lírica

Que está na boca rubra das placentas

No sangue escorregadio e morno das maternidades

Minha lira é tão pouco lírica

Minha lira é tão pouco lírica

Que esta no lado inverso do universo

Num azul que não é do céu

Nem das frias figuras fotográficas das mães

Mas no dramático momento da maternidade

Minha lira é muito pouco lírica

Minha lira é tão pouco lírica

Que não canta o encanto de Dulcinéia

Que não canta a beleza legendária de Vênus

Nem focaliza as Marília, Julieta ou Ofélia

Mas as trágicas mulheres que chegam a maternidade sozinhas
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Minha lira é muito pouco lírica

Minha lira é tão pouco lírica

Que está nas cordas de alaúdes plangentes

Choramingando afrescalhada

Nem na lágrima dos que nada fazem

Mas no amor dos suicidas desapontados

Minha lira é muito pouco lírica

Minha lira toca gongo bate ronco

Pega na picareta toca cavaquinho

Se aninha no violão dos bêbados

Nunca embalou arcanjos nem serafins

Mas conta a história das mulheres sem história

Mulher sem corpo

Sem beleza

Famintas

Doentes

Que são usadas e não amadas

Minha lira é muito pouco lírica

Que nem parece lira

Mas um instrumento de luta.

De forma poética, Núbia Marques em seu discurso de pose, apresentou a mulher, de várias formas, as
feministas, independentes e as desprezadas, ou seja, as que são marginalizadas pela sociedade machista.
A dominação masculina que perdura no imaginário da maioria das pessoas, é fruto de uma história
secular, e descortinar essa visão androgênica e legitimada não é tarefa fácil, uma vez que:

“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 do trabalho de produção e de reprodução biológica e
social, que confere aos homens a melhor parte, bem como nos esquemas
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imanentes a todos os habitus :moldados por tais condições,
portanto,objetivamente concordes, eles funcionam como matrizes das
percepções, dos pensamentos e das ações de todos os membros da sociedade,
como transcendentais históricos que, sendo universalmente partilhados,
impõem-se a cada agente como transcendentes.” (BOURDIEU,2010,p.45)

A dominação masculina, está enraizada na sociedade, é vista como normal, ou seja, ela esta no senso
comum das pessoas, legitimada na sociedade pela Igreja, Estado, família. Bourdieu em sua analise de que
esta prática esta corporificada tanto nos homens quanto nas mulheres, destaca o corpo, como o lugar
onde se inscrevem as disputas pelo poder, é nele que o nosso capital cultural está inscrito, é ele a nossa
primeira forma de identificação desde que nascemos, e com isto é determinado se seremos dominados ou
dominadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O feminismo foi entendido por muitas mulheres como um espaço de conquista no que se refere a
realização profissional, a formação acadêmica, a autonomia financeira e ao crescimento intelectual. Assim
as mulheres intelectuais se apropriavam das tendências culturais do seu tempo marcadas pelas conquistas
femininas.

Nesta época as poetizas e escritoras de romances, se destacavam e neles colocavam todos os seus
anseios, pensamentos, desejos, denuncias, a escrita era a arma legitimada e com esta ferramenta, a
mulher conseguiu visibilidade social. As mulheres não representavam uma ameaça ao modelo masculino,
elas firmavam um perfil de mulher a ser seguido pelas gerações futuras, assegurando, desta forma, o
projeto político social dominante.

O Estudo das Mulheres e da História da Educação do Brasil e de Sergipe, tem sido de muita relevância
para compreendermos como se deu os vínculos entre nacional e local, para que possamos compreender o
processo de escolarização feminina, inserção das mulheres em espaços públicos. Saber dos percursos, que
as mulheres tiveram que percorrer para conquistar espaços considerados androgênicos, é reconhecer as
lutas e disputas entre os gêneros, para assegurar seu espaço.

Portanto, foi de grande importância histórica para Sergipe o desbravamento de Núbia Marques ao se
tornar a primeira mulher imortal da Academia Sergipana de Letras, pois, permitiu que outras mulheres
conquistassem seu espaço e reconhecimento em campos que era essencialmente masculino.
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