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Já há algum tempo que os estudos acerca da trajetória de mulheres em terras brasileiras vem se 
consolidando com bastante força, quebrando estereótipos, questionando visões cristalizadas e trazendo 
novos elementos para se pensar as diversas experiências por elas vivenciadas. Na nossa pesquisa, 
centrada na trajetória da escritora potiguar oitocentista e afro-brasileira Auta de Souza (1876-1901), 
percebemos que a partir da segunda metade do século XIX as mulheres burguesas começaram a abrir, 
embora que timidamente, com as gelosias árabes que as prendiam no espaço da casa e a um padrão de 
esposa-mãe, tão louvado pelas classes dominantes da época. Nisso, eis que algumas vão romper com o 
espaço doméstico ao qual estavam relegadas para despontar no espaço público das letras, escrevendo e 
publicando na imprensa escrita do país mostrando que, tal como os homens, eram providas de força 
criadora justamente no momento em que o poder dominante afirmava que não. Nesse sentido, nosso 
objetivo é trazer o caso específico de Auta de Souza, que mesmo sendo de uma família abastada, teve que 
quebrar ainda com mais dois estigmas de subalternidade: o fato de ser tuberculosa e negra. O caso 
específico de Auta revela-nos que, tal como tantas intelectuais desse momento, ela teve que abrir brechas 
nos bloqueios impostos pelos círculos literários da época para poder se inserir no tão sonhado panteão das 
letras brasileiras tornando-se assim, amplamente aclamada e re(conhecida) no Rio Grande do Norte e para 
além dele.  

Palavras Chaves: Auta de Souza, Escrita feminina, Rio Grande do Norte oitocentista. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante muito tempo os estudos sobre as mulheres foram relegados a um 

segundo plano, visto que as várias nuances das áreas de conhecimento não primavam 

por tal enfoque. Contudo, o estudo de gênero veio adquirindo espaço preponderante nas 

últimas décadas e cada vez mais o objetivo dessa análise não é estudar a mulher em 

detrimento do homem, ou a mulher isoladamente do homem, mas sim as suas relações 

sociais, daí a denominação do nosso estudo como sendo um exemplo que é pautado na 

categoria de gênero enquanto categoria de análise1.  

                                                           
1 A respeito da discussão do gênero enquanto uma categoria de análise que busca entender os papéis 
sociais desempenhados pelos indivíduos nas diferentes sociedades, veja-se SCOTT, Joan.Gênero: uma 
categoria útil de análise histórica. Educação & Realidade. V. 20(2) 71-99. Jul/dez. 1995. Outro texto 
bastante relevante que levanta a emergência do interesse em se estudar o tema Mulher e desenvolver 
algumas reflexões sobre o feminismo é: FRACHETO, B.; CAVALCANTI, Maria Laura V. C.; HEILBORN, 



De forma geral, este trabalho busca enfatizar a poeta oitocentista potiguar Auta 

de Souza (1876-1901), sobretudo no que tange à sua atividade de intelectual. Criada no 

seio de uma cultura dita patriarcal e católica bastante arraigada às tradições e sendo a 

única mulher no meio de quatro irmãos homens, para se firmar enquanto escritora, Auta 

teve de superar barreiras de gênero em uma época extremamente preconceituosa e 

sexista, sobretudo para com as mulheres que se dedicavam à escrita2. 

 Em contrapartida sua conduta moral e intelectual, nos parece que não feriu os 

valores da época fato este que a singularizou dentro e fora do Estado. Assim, nossa 

pesquisa busca entender a poeta enquanto um referencial da cultura, da religião e dos 

valores da sociedade oitocentista para quem ela se tornou verdadeiro mito por agregar 

em si qualidades próprias do que era solicitado às mulheres de sua época.  

Ao analisar a trajetória de Auta de Souza sob um viés que se utiliza do gênero 

enquanto categoria de análisesentimos a necessidade de observar as relações sociais por 

ela vivenciadas e o contexto dito patriarcal que ela estava inserida. Além disso, ao 

destacarmos o papel da mulher nesta sociedade, observando a conduta de Auta, 

evidenciaremos também qual o lugar ocupado pelos homens brancos e ricos, para os 

quais as mulheres deveriam se manter submissas seguindo o modelo católico da época.  

Enfim, contextualizaremos também o local que a poeta viveu e as suas 

peculiaridades, observando também o local que ela ocupa na sociedade, os motivos 

porque ela foi tão bem aceita na imprensa local e nacional, e, concomitantemente, 

identificando os valores morais próprios da sociedade oitocentista à qual ela estava 

inserida. 

 

1. O CENÁRIO FAMILIAR E SÓCIO-ECONÔMICO DA POETA 
 

Em meados do século XIX, o eixo América do Norte - Europa passou por uma 

série de conflitos repercutindo de forma positiva na economia do Nordeste brasileiro, bem 

como na Província do Rio Grande do Norte3. Na alçada desse processo, Macaíba, cidade 

                                                                                                                                                                                                 

Maria Luiza Antropologia e feminismo. In: Perspectivas antropológicas da mulher. N. 1, Rio de Janeiro: 
Zahar editores. 1981. 
2 A respeito da discussão sobre as sociedades ditas patriarcais, recomendamos: ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
Durval Muniz de. Nordestino: A Invenção do falo- Uma história do gênero masculino(NE 1920/1940). 
Maceió: Edições Catavento, 2003.  
3 Entre os anos de 1860 e 1865, ocorreram conflitos nas ex-colônias inglesas deflagrando a Guerra de 
Secessão. Com este conflito, o abastecimento de algodão norte-americano para a indústria têxtil européia 
foi cortado. Todavia as empresas européias, sobretudo inglesas, precisavam da importante matéria-prima 
com a qual produziam os tecidos. Isso foi determinante para que ocorressem grandes modificações no 
Nordeste (MENEZES, 1970: 76), inclusive, na província do Rio Grande do Norte. 



vizinha de Natal, despontou enquanto o principal entreposto comercial do algodão da 

Província conforme os dados disponíveis nas Falas e Relatórios dos Presidentes da 

Província do Rio Grande do Norte4. 

Tal posição ocupada pela cidade atraiu muitas famílias de comerciantes das 

Províncias vizinhas que trabalhavam com negócios de exportação e importação de 

produtos. Dentre eles, merece destaque Fabrício Gomes Pedrosa paraibano de Brejo de 

Areia que veio a se estabelecer como maior comerciante da Província, através da 

importante Casa Comercial de Guarapes, um dos esteios econômicos de sua família5. 

Por estar localizada no centro natural do sistema hidrográfico da bacia do rio 

Potengi6, Macaíba firmava-se num ponto irradiador das principais artérias naturais de 

comunicação para os centros agrícolas de maior representatividade da Capitania. Essa 

circunstância, teve na época do nosso estudo importância primordial, sendo o rio 

navegável até a altura do Jundiaí, foi esta a via de comunicação mais utilizada no período 

em que o Rio Grande do Norte se atrelou às correntes do mercado internacional 

(MONTEIRO, 2002: 173).  

Dessa forma, Macaíba convergia e repassava maior parte da produção agrícola 

provincial, sobretudo a produção de algodão, que através de botes desciam pelo rio 

Potengi destinando-se ao Porto de Natal. Deste ponto, o algodão provincial fazia uma 

escala pelo Porto do Recife e só então ganhava o Oceano Atlântico em direção às 

indústrias têxteis européias, sobretudo inglesas7.  

Nessa realidade de comercialização fluvial, destacou-se a firma Paula, Eloy 

&CIA, que era uma das mais prósperas da cidade e de propriedade da família de Auta de 

Souza (CASCUDO, 1961). Empresa esta que nasceu através da parceria entre Eloy 

Castriciano de Souza, pai de Auta, e o capitalista Francisco de Paula Rodrigues, que mais 

tarde viria ser sogro daquele8. 

                                                           
4 As Falas e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte são as principais fontes 
históricas oficiais a cerca do RN no período imperial tendo em vista a grande quantidade de informações 
que possui. 
5 FALAS e Relatórios dos Presidentes da Província do Rio Grande do Norte. Silvio Antônio Nunes 
Gonçalves à Assembléia Provincial de 14 de Fevereiro de 1859. P. 783. 
6 O rio Potengi tem suas nascentes na Serra de Santana percorrendo os municípios de Cerro Corá, São 
Tomé, São Paulo do Potengi, São Pedro, Ielmo Marinho, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, por fim, 
desaguando em Natal. 
7 Para saber mais informações sobre a atuação da cultura algodoeira no Rio Grande do Norte nesse 
momento veja-se: TAKEYA, Denise Monteiro. Um outro Nordeste: o algodão na economia do Rio Grande do 
Norte (1880-1915). Fortaleza: BNB, 1985. 
8A referida empresa tratava-se de uma financiadora de algodão e açúcar, que tinha em Macaíba uma filial 
onde se vendia mercadorias vindas de Pernambuco. Os principais produtos comercializados eram farinha 
de mandioca, arroz e milho (CASCUDO, 1961: 29). Em contrapartida, Eloy de Souza afirma que a empresa 
se tratava de uma financiadora das safras de açúcar e algodão dos principais centros produtores da 
Província do Rio Grande do Norte (SOUZA, 1975: 15). A despeito destas duas posições, o que devemos ter 
em mente é que a empresa progrediu num momento de grande desenvolvimento comercial, sobretudo do 



Segundo Eni de mesquita Samara, já há anos que o campo de estudos da 

família vem crescendo no Brasil. Para a estudiosa, este tema permaneceu restrito por 

muito tempo à guisa de antropólogos e sociólogos sendo a partir da década de 80 que ele 

veio ser contemplado com maior afinco por historiadores e profissionais de outras áreas9 

(SAMARA, 1983:7). No nosso país, o modelo de família que convencionou-se enquanto 

padrão, foi o resultado da transplantação da família portuguesa ao nosso contexto 

colonial. Modelo este denominado de “patriarcal” sobretudo após o célebre estudo do 

sociólogo Gilberto Freyre Casa Grande & Senzala10.  

Todavia este padrão de família vem sendo questionado por estudos mais 

recentes, os quais vêm mostrando que este perfil que se convencionou hegemônico no 

nosso país, figurou a algumas poucas famílias do contexto colonial. A família de Auta, em 

sua matriz genealógica, figurava enquanto um modelo de família dito patriarcal num 

contexto de tradição tipicamente ruralista do Nordeste ligada ao idílio rural dos senhores 

de engenho e às relações de poder travadas por eles. Eloy de Souza, irmão de Auta 

registra: 

 

Individualmente, guardo na memória recordações que me 
despertam saudades daqueles tempos já remotos. Foi ali que 
vi o primeiro engenho e os primeiros canaviais e escutei a 
música de suas ver desfolhas, levemente agitadas pela brisa 
da tarde, quando em companhia de meus pais e irmãos íamos 
à antiga vila assistir às festas de seu padroeiro. Minha 
recordação mais viva, porém, é das figuras que aos 
sábados eram assíduas a nossa casa em Macaíba. Lembro-
me que o mesmo feitio amável nivelava velhos e moços. 
Excetuadas duas ou três barbas brancas que, por mais 
compridas e serradas, nos fundiam certo respeito a alegria 
comunicativa de quase todos, contribuíam para 
estabelecer entre nós e eles uma intimidade travessa e 
buliçosa. Embora rústicos, como agora os vejo, eram 
naturalmente maneirosos. Não me recordo de tê-los visto à 
mesa paterna vestidos com negligência. A jaqueta de pano 
fino, colarinho alto e amplamente aberto, enrodilhado por 
uma gravata de cetim lustroso, a cadeia de ouro 
ornamentava o colete de transpasso, dava-lhes um ar 
austero que o riso franco logo convidava à aproximação 

                                                                                                                                                                                                 

algodão. Após a morte de Fabrício Gomes Pedroza, a Casa de Guarapes deixou de ter visibilidade dentro 
da Província e a firma Paula, Eloy & CIA despontou enquanto empresa promissora que passou a ter maior 
visibilidade. 
9 Sobre o tema da família podemos salientamos os trabalhos:Ariés: ARIÉS, P. História da criança e da 
família. Rio de janeiro: LCT, 198; LÉVI-STRAUSS. Estruturas elementares do parentesco. Petrópolis, 
Vozes, 1982. HERÍNTER, F. “Família”. In: Enciclopédia Einaudi – Parentesco. Lsboa: Imprensa Nacional - 
Casa da Moeda, 1989. Vol. 20. 
10 O referido modelo de família tinha por principais características: o domínio centrado no poder indiscutível 
do pai; a submissão da mulher (esposa e filhas); família bastante numerosa com muitos filhos, noras e 
genros. Além disso, a este núcleo central se anexava escravos, serviçais pobres livres, sobrinhos, afilhados 
que almejavam proteção em troca de trabalho e fidelidade. 



confiante e atrevida das crianças. [...] (A ORDEM, 10 de 
Dezembro de 1951). (Grifos nossos).  

 
Assim, como o texto nos deixa antever, a família de Auta manteve uma extensa 

rede de influência, sobretudo de política na Província congregando longas extensões de 

terra, muitas cabeças de gado, alguns serviçais e escravos. Além disso, o trecho acima 

também nos mostra um cenário dominado pela presença dos homens cuja barba 

simbolizava o poder e autoridade que eles detinham frente à família e a sociedade, poder 

e autoridade exercidos, muitas vezes sob a força de violência11. 

A despeito desta sociedade de domínio masculino, outras foram estudadas 

pelos antropólogosBronislaw Malinowski e Margaret Mead cujo modelo de organização 

social permitia maior abertura para a atuação das mulheres de forma igualitária e em 

alguns casos até superior12.  

Entretanto, no Brasil oitocentista, e mais precisamente no Nordeste dos 

engenhos de açúcar, foi o homem a adotar a posição central e dominante das diferentes 

instituições seja no âmbito publico ou privado. Até mesmo os espaços e as atividades 

desenvolvidas eram bastante definidos culturalmente segundo o sexo13. Seja na família 

quanto na vida social, econômica e política foi o homem o indivíduo que manteve a 

gerência do sistema dito patriarcal seja na posição de marido, de pai de irmão ou de 

senhor. 

 

2. A POETA OITOCENTISTA 

                                                           
11 Miguel Valle de Almeida em seu trabalho Senhores de si: uma interpretação antropológica da 
masculinidade, buscou fazer uma análise sobre a variedade das identidades masculinas ao mesmo tempo 
em que busca discutir e negar os efeitos da masculinidade hegemônica. A partir de um trabalho de campo 
realizado numa aldeia Alentejana, a saber: aldeia dos Pardais, na experiência de vida partilhada com os 
seus homens, Almeida apresenta uma etnografia em diálogo com teorias das ciências sociais que se 
pautam nas categorias de sexo e gênero. 
12 Malinowski em seu estudo A vida sexual dos selvagens, busca entender as relações entre homens e 
mulheres a partir das análises realizadas no seio de nativos das ilhas Trobiand, um arquipélago de coral 
situado a nordeste da Nova Guiné. Segundo suas impressões, os Trobiandeses formavam uma sociedade 
pautada na ideia matrilinear, em que o parentesco, a descendência e todas as relações sociais eram fixadas 
legalmente tomando por referência exclusiva a mulher-mãe. Nesta sociedade, as mulheres tinham 
participação considerável na vida da tribo, a ponto de assumirem um papel preponderante em diferentes 
atividades, sobretudo econômicas, cerimoniais e mágicas (MALINOWSKI; 1983: 30). Margaret Mead em 
Sexo e temperamento, obra esta que se configura enquanto pedra angular do movimento de libertação 
feminina, deteve seus estudos em torno de três comunidades tribais da nova Guiné, a saber: os Arapesh, 
Mundugumor e Tchambuli. Nelas, as mulheres ocupavam posição de destaque diferentemente da cultura 
européia cuja autoridade pertencia tão somente ao homem. (MEAD; 1998: 23). 

13 A partir de um olhar pautado na antropologia política, a qual leva em consideração o ponto de vista 
político da sociedade primitiva, Pierre Clastres buscou entender como os índios Guayaki, de hábitos 
nômades se organizavam sócio, político e culturalmente. Nesta sociedade as tarefas entre homens e 
mulheres eram bem definidas sexualmente, sobretudo ao que tange à produção de alimentos. Os homens 
ocupavam a posição de produtores (caçadores e coletores) e de sustento da comunidade, já as mulheres, 
exerciam a função de criar os filhos além de formar cestos e vasos (CLASTRES; 2003: 120-121). 



Auta de Souza nasceu em 12 de Setembro de 1876 na cidade de Macaíba que 

à época, como vimos anteriormente, figurava enquanto a principal cidade da Província do 

Rio Grande do Norte14. Auta foia única menina entre os seus quatro irmãos15. Estudou no 

Colégio São Vicente de Paula, colégio religioso do Recife regido sob o regime de 

internato e destinado ao ensino de meninas. 

 

FIGURA 1: Auta de Souza 

FONTE: Acervo pessoal 

 

                                                           
14 Antes de se chamar Macaíba, a cidade era denominada de Coité. No ano de 1855 é que o nome mudou 
para Macaíba por sugestão de Fabrício Gomes Pedrosa no momento em que reuniu um grupo de amigos 
para uma festa familiar. Vale ressaltar que à época ele era a principal personalidade, sobretudo 
politicamente falando dentro da Vila, e por isso é que houve tamanha aceitação para a mudança do nome 
da cidade. 
15 Por ordem de nascimento, os cinco irmãos eram: Eloy Castriciano de Souza, Henrique Castriciano de 
Souza, Irineu Leão Rodrigues de Souza, Auta de Souza e Joâo Câncio Rodrigues de Souza. 



A exemplo de outras escolas da época, o referido colégio promovia um 

determinado padrão de educação em que evidenciava e legitimava a sociedade dita 

patriarcal cujos valores enfatizavam apenas que as mulheres deveriam se adequar a um 

modelo ideal ou seja, ele preparava as moças para serem freiras resignadas ou esposas 

devotadas (FALCI, 1997). 

Aos 17 anos iniciou sua produção poética e com 18 estreou na imprensa 

publicando poesias na revista Oásis de Natal. Embora fosse intelectual numa época em 

que a escrita feminina nem sempre fosse bem vista, com o mundo das letras 

marcadamente masculino e branco, sua vida literária foi prolixa, atuando na imprensa de 

todo o país (TELLES, 2004: 408). Todavia, ficou conhecida como a principal poeta norte-

rio-grandense através do livro de poemas: Horto. Mas acometida de tuberculose desde os 

14 anos, Auta faleceu aos 24, no dia 7 de fevereiro de 1901. 

Após sua morte, Auta foi transformada num mito dentro do nosso Estado por 

intelectuais e estudiosos da sua vida e obra, que lhe alçaram à condição de mulher 

modelo, caracterizada como a moça religiosa que, sendo tuberculosa, sofreu até o limite 

de suas forças, mas que deixou um livro que a eternizou (CASCUDO, 1961: 73). Todavia 

esses mesmos intelectuais não deram atenção para a excepcionalidade de sua condição: 

mulher, intelectual e negra nos oitocentos, três indicadores de subalternidade numa época 

em que se margeavam as mulheres, sobretudo as escritoras bem como os libertos da 

escravidão. 

 

3. A VIDA POÉTICA 

Segundo Norma Telles, a leitura será determinada pelo lugar ocupado por um 

leitor na sociedade e num dado momento histórico. “Portanto, é feita através do crivo de 

classe, raça ou gênero. Essas mesmas noções de classe, raça e gênero são mutáveis e 

construídas no decorrer da história” (TELLES, 2004: 402). Nesse sentido, em momentos 

mais recuados da civilização humana o privilégio do estudo, bem como da leitura foi 

restrito quase que exclusivamente aos homens das classes abastadas.  

Não é a toa que enquanto os homens liam Platão e Aristóteles, até meados do 

século XIX, as mulheres aprendiam as primeiras letras e eram educadas para o 

casamento, aprendendo nas escolas ou em seu lar as prendas domésticas de modo que 

ao terem a sua primeira menstruação já deveriam se casar (FALCI, 1997). Gilberto Freyre 

por exemplo, salientou para o hábito das mulheres casarem bem cedo no Brasil, aos 

doze, treze, quatorze anos.  



Aos quinze anos dentro de casa os pais já começavam a fazer promessas a 

Santo Antônio ou São João. Antes dos vinte anos, estava a moça solteirona. A idéia é que 

as moças deveriam casar em tenra idade e após o casamento, adquiriam ar de velhas 

muito depressa. “Seus traços perdiam a delicadeza e o encanto. (...). Aos dezoito anos, já 

matronas, atingiam completa maturidade. Depois dos vinte decadência. Ficavam gordas, 

moles. Criavam papada. Tornavam-se pálidas. Ou então murchavam” (FREYRE; 1998: 

347). 

Na alçada desse processo, o século XIX foi marcado e conhecido pelo hábito 

da leitura, sobretudo de romances. Momento este em que também passou a ganhar um 

novo público leitor: as mulheres burguesas. Essa foi uma época bastante profícua para 

um grande número de mulheres porque a partir daí também começaram a escrever e 

publicar, tanto na Europa quanto nas Américas (TELLES, 2004: 403). 

Todavia, mesmo com essa abertura, as mulheres continuaram a ser excluídas 

de uma participação ativa na sociedade ao mesmo tempo em que foram impedidas de 

aprofundarem os estudos e de cursarem o ensino superior. Em sua grande maioria, as 

mulheres oitocentistas ficavam relegadas ao espaço doméstico e resguardadas pelos 

pais, irmãos, maridos ou senhores (TELLES, 2004: 408).  

Aquelas que buscaram se sobrepor a estas barreiras pondo abaixo as 

imposições sociais de um contexto altamente sexista e discriminatório, como também o 

domínio masculino sobre as mulheres tiveram suas obras e imagens rechaçadas e 

banalizadas. Podemos citar o exemplo de Nísia Floresta Brasileira Augusta, conterrânea 

de Auta de Souza16.  

Em seu texto, Sherry B. Ortner fez a diferenciação entre o conceito de natureza 

e cultura e de como eles foram atrelados ao homem e a mulher estrategicamente e com 

objetivos bem definidos em diferentes sociedades. Tendo em vista uma série de fatores 

que se ligam à anatomia do corpo, à procriação, à criação dos filhos e ao domínio do 

                                                           
16 Nísia Floresta Brasileira Augusta (1809-1885) nasceu num pequeno sítio de propriedade de seus pais na 
então vila de Papary, Rio Grande do Norte, localidade esta que hoje recebe seu nome. Casou aos 13 anos 
contra sua vontade com um rapaz que não simpatizava escolhido convenientemente pela sua família. No 
ano seguinte deixou o marido e fugiu para a cidade do Recife o que foi responsável pelo repúdio da sua 
família bem como do lugarejo onde nasceu. Na cidade do Recife atuou como professora tendo que 
sustentar com o seu trabalho sua mãe e três irmãos uma vez que seu pai havia sido assassinado em 1828. 
Em 1832 traduziu e publicou Direitos das mulheres e injustiça dos homens obra da escritora inglesa Mary 
Wollstonecraft (1759-1797) enfrentando os preconceitos da sociedade patriarcal da época. A essa época 
reivindicou também o direito de igualdade e educação para as mulheres. Nesse mesmo ano conhece 
Augusto de Faria Rocha, advogado e acadêmico, por quem se envolve afetivamente e com quem teve uma 
filha. Posteriormente fica viúva. Sua vida foi bastante produtiva intelectualmente, publicou diversos livros 
levantando e defendendo questões de diversas ordens: Indianismo, Abolicionismo, Republicanismo e 
Feminismo. Não é de se admirar que sua atuação e personalidade despertaram polêmicas no meio social 
dominante da época que contribuíram para o ostracismo ao qual Nísia foi relegada até certo tempo. 



espaço doméstico, a mulher foi sendo identificada como sendo mais próxima da natureza 

a qual foi por muito tempo vista como sendo inferir à cultura. 

 O homem por sua vez, foi associado ao âmbito da cultura ao qual esteve 

vinculado e sendo proprietário de outros domínios da atividade do pensamento cultural e 

da ação humana de transformar. Assim, Ortner coloca: 

 

Portanto, os homens são identificados não somente com a 
cultura, no sentido de toda criatividade humana, mas como 
opondo-se à natureza; eles são identificados em particular com 
a cultura no sentido antigo da manifestação mais elevada do 
pensamento humano – arte, religião, leis e etc”. Novamente 
aqui, está claro o raciocínio da lógica cultural classificando  a 
mulher numa ordem de cultura inferior ao homem e 
aparentemente muito constrangedora. (ORTNER; 1979: 109). 
 

 

Nesse sentido, sendo as mulheres oitocentistas vinculadas por diferentes fatores à 

natureza, como poderiam elas se atrelarem ao espaço da escrita, espaço este 

pertencente ao âmbito da cultura? Além disso, houve todo um discurso médico e biológico 

que subordinava a mulher ao homem e a relegava ao espaço da casa. Quando as 

mulheres exerciam poder, tal como Nísia Floresta, frequentemente eram tidas como 

ilegítimas e escandalosas.  

Os caminhos pelos quais elas deveriam ganhar prestígio, visibilidade e um sentido 

de valor eram associados ao mundo doméstico e de subserviência (ROSALDO, 

LAMPHERE; 1979: 25). Sobre a atuação das mulheres nos espaços atribuídos aos 

homens e, sobretudo no espaço intelectual, nos fala Gilberto Freyre:  

 

Raras as donas Veridianas da Silva Prado, cuja intervenção em 
atividades políticas superasse a dos maridos ainda vivos: as 
que existiram - quase todas já no fim do tempo do Império - 
foram umas como excomungadas da ortodoxia patriarcal, 
destino a que não parece ter escapado a própria Nísia 
Floresta com todo seu talento e todas suas amizades 
ilustres na Europa. [...]. Nas letras, nos fins do século XIX, 
apareceriam uma Carmem Dolores, depois uma Júlia Lopes de 
Almeida. Antes delas, quase que só houve bacharelas 
medíocres, solteironas pedantes ou simplórias, colaboradoras 
do “Almanaque de Lembranças Luso-Brasileiro”. E assim 
mesmo foram raras. Nísia Floresta surgiu como uma 
exceção escandalosa. Verdadeira machona entre 
sinhazinhas dengosas do meado do século XIX. No meio 
dos homens dominando sozinhos todas as atividades 
extradomésticas, e as próprias baronesas e viscondesas mal 



sabendo escrever; dos senhores mais finos e soletrando 
apenas livros devotos e novelas que eram quase histórias de 
trancoso, causa pasmo ver a figura como a de Nísia. 
(FREYRE; 2004: 224-225) (Grifos Nossos). 

 

Sobre esse contexto sexista e discriminatório é relevante lembrar que a imagem 

imposta às mulheres foi algo construído pela sociedade dita patriarcal, de modo que, 

conforme Beauvoir, não se nasce mulher e sim se torna mulher. Além disso, não se 

procura neste estudo restringir a situação das mulheres e sim observar as relações 

sociais analisando aspectos, como etnia, classe, identidade sexual e étnica (SCHUSSLER 

FIORENZA, 2009: 07). 

Relacionando Auta a Nisia Floresta, percebemos nitidamente duas condutas 

distintas, na qual a primeira é considerada como modelo de mulher por se mostrar seguir 

os padrões de conduta da sociedade vigente enquanto sua contemporânea não se 

submete e se contrapõe. Assim, Eva e Maria certamente se fazem presentes nesse 

imaginário católico, uma vez que na sociedade dita patriarcal enquanto a primeira é 

aquela que desobedece e que é expulsa do paraíso, a segunda se mostra obediente e 

submissa, conforme pode ser observado pelos autores da hermenêutica feminista.  

No que diz respeito à comparação entre ambas, Forte destaca que:“Em Maria, 

Eva redescobre qual é a verdadeira dignidade da mulher, da humanidade feminina. Essa 

descoberta deve continuamente chegar ao coração de cada mulher e dar forma à sua 

vocação e a sua vida” (FORTE; 1991: 27). Assim, diferentemente de Nísia Floresta que 

colocou à mostra e questionou todas as agruras de uma sociedade que vivia sob o 

domínio masculino, nos parece que Auta correspondeu a um padrão de mulher desejado 

pela sociedade masculina da época.  

Sem sombra de dúvidas este foi um dos motivos mais preponderantes da sua 

obra ter alcançado tamanha aceitação na imprensa brasileira da época. Assim, sempre 

que falarmos em escrita feminina no século XIX a obra de Auta vai ter grande importância, 

sobretudo por ela representar uma pequena parcela de mulheres que ficaram conhecidas 

pelo hábito da escrita e como todas elas, também teve de romper barreiras até adquirir 

seu espaço. 

A antropóloga Marisa Corrêa em seu estudo, dedicou-se a observar a trajetória 

de algumas mulheres que ficaram célebres no campo antropológico pela sua atuação 

enquanto esposas de renomados pesquisadores, enfatizando o caso de Dina Lévi-

Strauss, esposa de Lévi-Strauss. Observando o exemplo de Dina, e de tantos outros 

personagens que foram relegados ao silenciamento e sobre a notoriedade retrospectiva 



de Lévi Strauss17, é que Marisa Côrrea se pergunta: o que foi feito das pesquisadoras 

nessa história? 

Todas estiveram no campo e parecem ter sido auxiliares de pesquisa 

inestimáveis. A exemplo de Edith Tuner, esposa de Victor Turner, muitas esposas foram 

antropólogas ao lado de seus maridos famosos, dividindo com este todo o fardo da 

pesquisa etnográfica. Exemplos como este são tendenciosos como se, sendo esposa, a 

parceira se tornasse menos visível e merecesse menor atenção do que o seu marido 

(CORRÊA; 2003: 23). 

Mais o fato é que entre o final do século XIX e o início do século XX, era raro 

uma mulher estar em busca de renome, sendo o mais comum o caso de pesquisadoras 

dublês de esposas. Aquelas que buscaram se sobrepor, foram, muitas vezes rechaçadas 

e perseguidas por pesquisadores homens, tal como foi o caso de Ruth Landes quando ela 

esteve no Brasil para estudar o candomblé da Bahia a qual sofreu a represália de dois 

antropólogos18. Dessa forma, se essa repulsa às mulheres intelectuais se processou com 

tamanha violência no início do século XX e no decorrer de todo ele, como então não 

deveria ser isso no século XIX? 

Os primeiros escritos de Auta datam de 1893, para tanto é crucial que 

tenhamos em mente a importância da influência do convívio no Colégio São Vicente de 

Paulo para sua construção enquanto poeta. Além da influência escolar, tradicionalmente 

católica, Auta também sofreu influências do catolicismo popular da própria cultura 

religiosa em que esteve envolvida nos idos dos oitocentos.  Daí a constante 

representação religiosa em seus escritos de elementos e símbolos da cultura religiosa 

católica da época: novenas, terços marianos, missas e outros. 

Jesus era a figura de adesão feminina sem limites, pois apresentava a remissão 

do pecado original, sobretudo na figura da virgem Maria (CASCUDO, 1961: 129). 

Justificativas estas da marca forte de um simbolismo religioso em sua poesia, em uma 

construção mística de metáforas. Como já foi mencionado, foi no Colégio São Vicente de 

                                                           
17 A “notoriedade retrospectiva”, isto é, o modo como o renome adquirido a partir de um certo momento 
pode iluminar a vida inteira de um personagem, e em alguns casos até mesmo após sua morte (CORRÊA; 
2003: 21). 

18 Em artigo publicado posteriormente sobre o tempo em que passou no Brasil, ela afirma que tais 
perseguições se deram, principalmente pelo fato de ser uma pesquisadora sozinha e que não estava sob a 
tutela de um pesquisador-marido, não pertencia a uma equipe profissional nem também estava respaldada 
num sobrenome paterno, como foi o caso de Heloisa Alberto Torres. 

 



Paulo onde teve contato com a literatura francesa, especialmente a de caráter religioso 

católico. A devoção a Maria neste período é justificável, mediante a imagem que ela 

representa, já que: 

(...) Maria, a mãe de Jesus, mãe de Deus, tal como é 
apresentada pelo mundo androcêntrico e patriarcal, não 
provoca conflitos, mas ao contrário, fortalece as bases culturais 
desse mundo, na medida em que se tornou também a sua 
grande mãe. (GEBARA; 1987: 12). 

 
Neste contexto a figura de Maria tendia a funcionar como mediadora entre o 

mundo real e o mundo espiritual possuindo ainda características anômalas quando 

considerada como ser humano. Tais anomalias iam desde o fato de Maria ser humana 

sem pecado ao de ter concebido um filho e permanecendo virgem. Vale ressaltar que no 

contexto do cristianismo o mito do “Nascimento Virgem” não implicava na ignorância dos 

fatos da paternidade fisiológica19. Ao contrário, servia para respaldar o dogma de que o 

filho da virgem era o filho de Deus pai todo poderoso haja vista que a sua concepção foi 

através da ação do Espírito Santo (LEACH; 1983: 126-128).  

Auta de Souza, não está enquadrada em rigor a nenhuma escola literária, ainda 

que apresente traços simbolistas e entre em contato com o movimento francês em 

meados de 1898, não foi considerada enquanto estritamente ligada a um único estilo 

literário. O estilo de Auta fez-se através de sua apropriação pessoal e intelectual durante 

sua trajetória de vida. O misticismo, o romantismo e o simbolismo em seus escritos são 

frutos da sua trajetória de vida e de sua forte ligação religiosa20.  

Podemos citá-la enquanto modelo de moça católica, pertencente a uma família 

dita patriarcal e oligárquica, de cultura e educação oitocentista, vitimada pela tuberculose, 

que evadia o medo da morte em versos. Sobre as mulheres desta sociedade pode-se 

constatar que o silêncio diante do tão discutido patriarcalismo era algo imposto, conforme 

pode-se observar adiante: 

 

(...) Este silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é 
somente o silencio da fala, mas também o da expressão, 
gestual ou escriturária. O corpo das mulheres, sua cabeça, seu 
rosto devem às vezes ser coberto e até mesmo velados 
(PERROT; 2005:10). 

                                                           
19 Segundo E. Leach, o mito do “nascimento virgem” seria o desconhecimento ou mesmo recusa da 
paternidade fisiológica por parte de certos povos primitivos, sobretudo os aborígenes australianos e 
trobiandeses como também em outras culturas chamadas superiores.  
20 Para quem tiver interesse em aprofundar os conhecimentos na temática da relação de Auta de Souza e o 
movimento simbolista, veja-se: PINTO, Gizelda Lopes do Rego. Auta de Souza e a estética simbolista. 3ª 
Ed. Natal: Fundação José Augusto. 2000. Ainda nessa perspectiva da estética simbolista, recomendamos 
também a dissertação de Nalba Leão.  



 
No que tange ao corpo, cada movimento, gesticulação e atitudes vão estar 

respaldados numa idiossincrasia social, e não simplesmente resultados de mecanismos 

puramente individuais e aleatórios (MAUSS; 2003: 404). A respeito destas técnicas do 

corpo como nos diz Mauss, cada sociedade vai possuir hábitos próprios que se adequam 

conforme o sexo e a idade sendo eles resultado de uma construção sobretudo cultural 

que é apreendida ou imposta através da educação e da observação de uma autoridade. 

Nos oitocentos, as meninas tinham uma educação que buscava moldá-las a um 

padrão de comportamento de resignação e aceitação, padrão este muito elogiado e 

valorizado na época. Como nos diz Freyre, “À menina, negou-se tudo que de leve 

parecesse independência. Até levantar a voz na presença dos mais velhos. “Tinha-se 

horror e castigava-se a beliscão a menina respondona ou saliente: adoravam-se as 

acanhadas, de ar humilde. O ar humilde que as filhas de Maria ainda conservam nas 

procissões e nos exercícios devotos da Semana Santa, as meninas de outrora 

conservavam o ano inteiro” (FREYRE; 1998: 421). 

Sendo assim, percebemos que Auta de Souza correspondeu a esse ideal de mulher 

que se queria nos oitocentos. Segundo Câmara Cascudo, Auta era “Magrinha, calada, 

era com o mano Irineu, de pele clara, um moreno doce à vista como veludo ao 

tacto”(CASCUDO, 1961: 33) (Grifo meu). Além disso, outro indício desse possível 

comportamento se dá pelo fato de Auta também ter feito parte da Congregação das filhas 

pias de Maria e também de ter sido catequista na Igreja Matriz de Macaíba.  

Por fim, observa-se que a marca poética de Auta nasceu espontaneamente de um 

impulso natural nato e dos esforços pessoais tendo em vista que após três anos de 

estudos regulares no Colégio São Vicente de Paulo, Auta teve de se dedicar sozinha ao 

aprofundamento dos estudos. Segundo Ana Laudelina, Auta foi um exemplo de 

autodidatismo como muitas das mulheres escritoras do período oitocentista. (GOMES, 

2000a: 55). 

 

4. A ATUAÇÃO NA IMPRENSA POTIGUAR      

Para se firmarem e se projetarem enquanto intelectuais, as mulheres 

oitocentistas tiveram de enfrentar algumas dificuldades de diferentes naturezas. No caso 

de Auta isso não foi diferente, todavia, ao mesmo tempo em que ela teve de superar 

algumas limitações pode contar também com algumas facilidades. Segundo Tarcísio 

Gurgel a destacada representante dos Castriciano de Souza tinha contra si o fato de ser 



desprovida de beleza, pelo menos para os padrões da época; ser mulher em uma 

sociedade que estruturava a cultura sob o domínio masculino (GURGEL, 2001: 46).  

Além disso, havia também uma série de pré-conceitos em relação às mulheres 

que se dedicavam à escrita de forma que no século XIX as mulheres burguesas eram 

incentivadas ao aprendizado das “prendas domésticas” e educadas para o momento do 

matrimônio (TELLES, 2004: 403) 21. Assim, Auta foi um desvio a este padrão, pois sua 

formação sobrepunha-se ao que se considerava necessário às mulheres da época22.  

Também havia o fato de Auta ser tísica em um momento que os vitimados por 

esta doença eram considerados verdadeiros mortos sociais, haja vista que a doença não 

tinha cura e ser contagiosa. As pessoas acometidas por tal doença permaneciam em 

reclusão no momento das fortes crises e a morte era uma mera questão de tempo. Por 

isso que não havia para os enfermos perspectivas de futuro muito menos a possibilidade 

de construção familiar.  

Outro fato que merece destaque gira em torno de Auta ser negra em plena 

época da recém abolição. Vale lembrar que houve um certo branqueamento da poeta e 

da sua família no meio social onde atuava uma vez que o indivíduo declarado negro em 

fins dos oitocentos, estava fadado à marginalização. Auta foi declarada socialmente 

enquanto morena, atenuando sua ancestralidade afrodescendente (GOMES, 2000b: 52). 

Em contrapartida, ao seu favor havia o fato da família paterna de Auta de Souza 

ser muito bem relacionada com os membros da família Albuquerque Maranhão desde o 

período provincial. Relações estas que conferiram a Henrique Castriciano, Eloy e Auta de 

Souza, uma maior abertura nos campos político, social e cultural da capital potiguar no 

momento em que a capital vivenciava a sua Bélle Époque (ARRAIS; ANDRADE; 

MARINHO; 2008: 23).  

Eloy Castriciano de Souza foi destacado jornalista, chefe político em Macaíba, 

deputado e senador pelo Rio Grande do Norte. Henrique Castriciano de Souza, por sua 

vez, foi poeta, estudioso da cultura, dramaturgo e ainda assumiu diversos cargos públicos 

no Estado durante quase a vida inteira. Entretanto, o ponto máximo de sua atuação se 

deu enquanto educador, fundando a Escola Doméstica de Natal em 1914, um marco na 

educação feminina brasileira da época. 

                                                           
21 A educação ideal para uma moça burguesa oitocentista incluía o aprendizado do bordado, o crochê e o 
trato social, afinal, estas moças se preparavam para serem esposas de homens bem posicionados política, 
econômica e socialmente. Além de estudarem alguma língua estrangeira, em especial o francês e ter 
noções de música e literatura religiosa, deveriam também tocar piano. 
22 Neste período, devido à concepção discriminatória, a mulher só atingia três anos de escolarização 
regular, aprendendo operações matemáticas simples, leitura e escrita como mostra Ana Laudelina Ferreira 
Gomes em sua tese de doutorado. 



Assim, mesmo com todos os obstáculos elencados acima, Auta estreou na 

imprensa em 1894 na revista Oásis, de Natal, periódico literário e noticioso que pertencia 

ao órgão do grêmio literário Lé Monde Marche. Em 1896, começou a colaborar no jornal A 

República, maior periódico da época que tinha Pedro Velho como fundador, Eloy de 

Souza como um dos redatores e Henrique Castriciano como colaborador.  

No ano 1897 Auta estreia no jornal A Tribuna, periódico de grande prestígio 

naquela época. Neste mesmo jornal passou a publicar seus versos assiduamente ao lado 

de textos de poetas e escritores famosos de todo o Nordeste. Neste jornal usava 

constantemente o pseudônimo Ida Salúcio e Hilário Neves. O uso de pseudônimos 

demonstra um hábito bastante comum usado pelas escritoras femininas nos oitocentos, 

tendo em vista a persistência cultural no ocidente da “noção de que mulher autora, 

escritora, era coisa vergonhosa” (GOMES, 2000b: 50). 

Como podemos observar, da mesma forma que outras escritoras de sua época, 

Auta também fez uso dos pseudônimos. Fato este que demonstra que, embora sendo 

irmã de grandes personalidades da política e da imprensa da época, Auta não esteve 

isenta de críticas preferindo, muitas vezes, se esconder por traz de falsos nomes 

masculinos, nomes que não a identificava.  

Talvez por medo das críticas ou como forma de estratégia para não se 

comprometer e comprometer os seus irmãos, que também foram escritores, mas o fato é 

que Auta lutou contra as próprias inibições pessoaise se sujeitou à crítica literária da 

época composta em sua essência por homens, homens estes que menosprezavam as 

escritoras e conferia-lhes o título de “poetizas”, um título menor e depreciativo que as 

desqualificavam em contraposição ao homem, o “verdadeiro poeta”. A respeito disso, 

acreditamos que o processo criador é andrógeno e independe do sexo daquele que 

escreve e produz. 

Um exemplo de texto que elege mais que também menospreza a poesia de 

Auta, é o prefácio de seu livro Horto, prefácio este escrito por Olavo Bilac que o fez a 

pedido do amigo Henrique Castriciano. Aquele, foi considerado o maior poeta segundo a 

crítica literária da época. Em seu texto, Bilac escreve:  

 

E o encontrar entre os livros de versos (tantos, Santo Deus!) 
que por aí se publicam, um livro como este, de tão simples e 
ingênua sinceridade, é coisa que surpreende e encanta. Não 
há nas estrofes do Horto o labor pertinaz de uma artista, 
transformando as suas idéias, as suas torturas, as suas 
esperanças, os desenganos em pequeninas jóias, [...]. 
(BILAC, 2009: 29). (Grifos nossos). 

 



Assim, embora o escritor demonstre surpresa por ter encontrado um livro de 

tamanha expressão poética no meio de tantos outros, ele também afirma não haver no 

Horto o trabalho elaborado de um artista. Eram de críticas como estas que as escritoras 

se mostravam temerárias, medo que as levavam a destruir suas próprias composições 

extinguindo a possibilidade de se tornarem conhecidas no espaço público e inclusive no 

espaço familiar. 

Também não podemos esquecer o fato de que Auta foi irmã de importantes 

personalidades da política e da imprensa da época e que possivelmente ela aproveitou de 

tais aberturas para se inserir nesse campo tão seleto e excludente que era a 

intelectualidade. De forma bastante estratégica, ela soube aproveitar as facilidades que se 

abriram e, quem sabe, a escolha da sua linguagem poética também tenha sido uma 

estratégia.  

Possivelmente, ao escrever sobre temas vistos como simplórios como: 

crianças, religiosidade católica, poemas de cunho sentimental que foram dedicados às 

amigas e aos seus familiares mais próximos, Auta não enfrentava os dogmas de sua 

época, e assim se tornaria mais fácil seu ingresso no mundo das letras como era sua 

vontade. 

Dessa forma, ao nosso ver, a trajetória de vida de Auta demonstra resistência e 

força. Ao contrário da visão que ainda permanece no imaginário social potiguar e que a 

qualifica enquanto moça “pobrezinha e coitadinha” que viveu a sofrer ao pé de um túmulo, 

nosso estudo vem contrapor-se a essa imagem revelando uma Auta atuante e que teve 

que driblar os preceitos de sua geração. Enfim, observar a vida de Auta fazendo uma 

alusão ao contexto que ela atuou e utilizando um viés de gênero faz com que tenhamos 

um olhar critico para a sociedade oitocentista, seus valores e o preconceito em relação às 

mulheres da época. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisarmos em linhas gerais Auta sob o olhar do gênero enquanto uma 

categoria de análise, observamos como esta abordagem nos possibilita uma visão critica 

desse período em que, ao contrário de Auta, algumas mulheres ficaram conhecidas por 

sua atuação intelectual, mas foram rechaçadas e relegadas ao ostracismo porque 

criticavam os valores sexistas e conservadores da época, um exemplo disso, foi Nísia 

Floresta. 



Assim no presente artigo, Auta revela-se enquanto uma janela através da qual 

podemos visualizar todo um contexto social de lutas e conquistas femininas, já que 

mesmo a poeta pertencendo a uma família influente de sua época, ela teve que enfrentar 

barreiras, desde as inibições pessoais, o fato dela ser tuberculosa e, também, o fato de 

ser negra em um contexto preconceituoso com escravos libertos. 

 Dessa forma, sempre que falarmos em mulheres intelectuais oitocentistas, a figura 

de Auta, vai nos remeter uma grande importância, principalmente quando contrastamos 

sua personalidade com a de outras tantas mulheres que foram rechaçadas e banalizadas 

pelos valores e ideais de uma sociedade regida pelos ditames masculinos e de face 

marcadamente androcêntrica. 
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