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POLÍTICA

❚ HISTÓRIA
Livro destaca a trajetória pouco conhecida das primeiras-damas ao longo dos 130 anos de
República. Salvo exceções, elas foram ofuscadas por uma sociedade machista e conservadora

MULHERES INVISÍVEIS
Oito
eram
mineiras

BERTHA MAAKAROUN
“Filha de um senador, fui esposa de um presidente e mãe
de um ministro de Estado.”Trinta e oito anos depois de encerrado o mandato de Arthur Bernardes – na Primeira República, entre 1922 e 1926 –, assim se definiu sua esposa, Clélia Vaz de Melo (1876-1972), em entrevista
concedida à revista Manchete
em 1964. Natural de Viçosa, de
tradicional família de políticos
mineiros, Clélia, a mais longeva
primeira-dama em 130 anos de
República – morreu lúcida aos
96 anos – forjou a própria identidade na trajetória política dos
homens de sua família, muitas
vezes influenciando decisões à
sombra. A história de Clélia,
mulher dedicada ao lar e discreta, traduz o itinerário da maioria das primeiras-damas em 130
anos de República.
E se é inequívoco que os postos-chave da política no Brasil
foram e continuam ocupados
por homens – apenas uma mulher, Dilma Rousseff, foi eleita
presidente da República –, é fato
que a maior parte das primeirasdamas que orbitaram o poder
durante o exercício do mandato
de seus respectivos maridos fizeram vistas grossas aos casos
extraconjugais e
não cultivaram a
carreira profissional. Nesse sentido, a
antropóloga, pesquisadora e pósdoutora Ruth CarApesar dos avanços
doso foi ponto fora
da curva. Ser “do
da luta pelos direitos
lar”, a “retaguarda”
dos homens de podas mulheres, a
der, foi o padrão esesposa do principal
perado, assim expresso por Scylla
líder do país continua
Gaffré Nogueira
sendo coadjuvante –
(1907-2003), mulher de Emílio Garquanto mais bela,
rastazu Médici, presidente entre 1969 e
recatada e do lar for,
1974, auge do períomais feliz estará a
do da repressão da
ditadura militar:
nação”
“Sou e serei sempre
o que fui: a esposa
n Ciça Guedes e Murilo Fiuza,
de meu marido,
trecho do livro Todas as mulheres
duas vezes mãe. Ao
dos presidentes
longo de minha vida, não me tem feito maior diferença
a função que ele exerce, desde
que permitido me seja estar ao
seu lado. Minha valia é tão pouca, minha missão é tão fácil e tão
suave. A mim, toca fazer-lhe a
casa amiga e serena (…)”.
A história não contada das
primeiras-damas brasileiras está registrada no óleo sobre tela
de Gustavo Hastoy, que retrata,
no Palácio do Itamaraty, no Rio
de Janeiro, o momento em que
o marechal Deodoro da Fonseca,
chefe do Governo Provisório, roMaria Carneiro
Maria
deado por 18 homens, assina
Guilhermina de Pereira Gomes
em 20 de junho de 1890 o proje(1875-1925),
Oliveira Pena
to da primeira Constituição da
de Itajubá,
(1857-1929),
República do Brasil. “A mulher
casada com
de Barbacena,
que inauguraria o cargo de priWenceslau
casada com
meira-dama no Brasil é a única
Brás,
Afonso Pena,
figura de costas na pintura; impresidente da
que governou
possível ver seu rosto. A cena exRepública entre
entre 1906 e
plicita uma contradição que vai
1914 e 1918.
1909.
se repetir ao longo dos 130 anos
de República: o Brasil teve muitas primeiras-damas marcantes,
mas suas histórias, quando não
foram apagadas, são como Mariana Cecília de Sousa Meireles,
esposa de Deodoro da Fonseca,
na pintura de Hastoy: sem rosdas primeiras-damas que não
to, sem que se possa ao menos
cultivaram carreira profissional,
adivinhar seus sentimentos,
tiveram vidas regidas por opção
mas presentes, mesmo que às
política do homem com o qual
sombras”, escrevem os jornalisse casaram”, avalia Ciça Guedes.
tas Ciça Guedes e Murilo Fiúza
“Com raras exceções, essas mude Melo, autores do livro Todas
lheres invisíveis passaram à hisas mulheres dos presidentes – A
tória como citações nas biograhistória pouco conhecida das
fias de homens fortes”, acrescenprimeiras-damas do Brasil desde
tam. “Sobre os presidentes da
o início da República (Editora
República há grande volume e
Máquina de Livros).
variedade de biografias, perfis,
“Todas as primeiras-damas,
ensaios e trabalhos. Mas sobre as
até mesmo Ruth Cardoso, uma
primeiras-damas há pouca inacadêmica reconhecida, cuja
formação. Quisemos contar a
trajetória profissional se destaca
história da República com esse
como exceção entre a maioria
viés feminino”, diz Murilo Fiúza

PRIMEIRAS-DAMAS MINEIRAS

Francisca Ribeiro de
Abreu (1873-1965),
de Santa Rita do
Sapucaí, casada com
Delfim Moreira (18681920), que era vice na
chapa de Rodrigues
Alves (1848-1919) e
assumiu a Presidência
da República entre
1918 e 1919, porque
Alves contraiu a gripe
espanhola e morreu.

Clélia Vaz de
Melo
(1876-1972),
de Viçosa,
casada com
Arthur
Bernardes
(1875-1955),
que
governou
entre 1922 e
1926.

de Melo, lembrando que para a
historiografia nacional – narrada sobretudo por homens – elas
são ignoradas, praticamente
“não existem”.
A invisibilidade das primeiras-damas do Brasil fala muito
da trajetória social da mulher,
numa sociedade machista e
conservadora, afirma Murilo
Fiúza. “O espaço das mulheres
tem sido conquistado com
muito esforço”, afirma. Foi apenas no Código Civil de 2002 que
as mulheres deixaram, pelo
menos perante a lei, de ser subjugadas pelo homem, conside-

Graciema
Junqueira da Luz
(1903-1983),
de Leopoldina,
casada com
Carlos Luz
(1894-1961),
que assumiu a
Presidência da
República entre
8 e 11 de
novembro de
1955.

Sarah Luísa
Gomes de
Sousa Lemos
Kubitschek
(1908-1996),
de Belo
Horizonte,
casada com
Juscelino
Kubitschek
(1902-1976),
eleito para o
mandato entre
1956 e 1961.

Sylvia Pitaguary
Serra Mazzilli
(1915-2005),
de Ouro Fino, casada
com Ranieri Mazzilli
(1910-1975), que
assumiu a Presidência
da República
interinamente entre
25 de agosto de 1961
e 7 de setembro de
1961, após a renúncia
de Jânio Quadros.

rado o “chefe da sociedade conjugal”, e, inclusive, passaram a
escolher se queriam ou não
adotar o sobrenome do marido.
Ambos lembram que no Código Civil de 1916 as mulheres
precisavam da autorização do
marido para exercer uma profissão, o que deixou de existir apenas em 1962, com o Estatuto da
Mulher Casada.
Já o direito à participação
política por meio do voto chegou apenas no governo de Getúlio Vargas, em fevereiro de
1932, quando, por meio de decreto, um novo Código Eleito-

Risoleta Neves
(1917-2003),
de Cláudio,
casada com
Tancredo Neves,
que foi eleito
presidente por
um colégio
eleitoral pelo
Congresso
Nacional em
1985, mas
morreu antes
de tomar posse.

ral estendeu o direito de voto
às mulheres.
“Apesar dos avanços da luta
pelos direitos das mulheres, a
esposa do principal líder do país
continua sendo coadjuvante –
quanto mais bela, recatada e do
lar for, mais feliz estará a nação”,
destacam Ciça Guedes e Murilo
Fiuza, que lembram, em contraponto, como, nos estertores da
monarquia, a princesa Isabel
deixou a sua marca na história,
nas três oportunidades em que
assumiu a regência: assinou a
Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei
Áurea (1888).

Ciça Guedes e Murilo Fiúza
fizeram a pesquisa bibliográfica de 34 primeiras-damas, inclusive de Risoleta Neves (19172003) – esposa de Tancredo Neves, que morreu em 1985, antes
de assumir o primeiro governo
civil após a ditadura militar –, e
Antonieta Castelo Branco
(1922-2010), filha do marechal
Castelo Branco (1897-1967),
que era viúvo, o primeiro presidente militar a assumir após
o golpe de 1964. Os autores
também consideraram a biografia de Ana Guilhermina de
Oliveira Borges (1855-1891),
que morreu antes de Rodrigues
Alves (1848-1919) chegar à Presidência, cargo que exerceu entre 1902 e 1906. Ele foi eleito para um segundo mandato como
presidente em 1º de março de
1918, mas contraiu a gripe espanhola e morreu.
Entre as 34 primeiras-damas abordadas no livro, oito
foram mineiras, com especial
destaque para a trajetória de
Sarah Luísa Gomes de Sousa
Lemos Kubitschek (1908-1996)
e Risoleta Neves. Um dos presidentes mais marcantes da história brasileira, sob Juscelino
Kubitschek (1902-1976) o Brasil
viveu a arrancada desenvolvimentista, expressa no slogan
“50 anos em 5”. Os autores
destacam, sobre o político
apelidado de Presidente
Bossa Nova: “Por todos os
ângulos em que se examina, parece que nunca
fomos tão felizes como
no governo de JK, um
homem charmoso,
descendente de ciganos, que adorava dançar e se divertir”. Classificando Sarah como uma “das mais
importantes primeiras-damas” da República, ao lado de Darcy Vargas e Ruth Cardoso, os autores registram a
forma como ela impulsionou a carreira política de Juscelino, abrindo-lhe as portas das
“famílias poderosas de Minas”.
Mas demonstram que ela
foi muito além do papel de
coadjuvante, sendo citada pela
Fundação Oswaldo Cruz como
autora das primeiras iniciativas de prevenção e tratamento
de câncer ginecológico no país.
“A importância de suas obras
assistenciais resistiu ao tempo,
mas ela não é tão lembrada
quanto outras primeiras-damas de destaque. Foi também
vítima do massacre que a ditadura militar promoveu contra
a imagem de Juscelino”, afirmam Ciça Guedes e Murilo
Fiuza. Ao longo de sua carreira,
Juscelino teve diversos casos
amorosos.
Conhecida pela reserva e comedimento, Risoleta foi casada
por 47 anos com Tancredo Neves (1910-1985), considerado
articulador importante da
transição democrática: costurou ampla aliança entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), oposicionista, e a Frente Liberal, dissidência do Partido Democrático Social (PDS), governista, para apoiar, a sua eleição no Colégio Eleitoral, em janeiro de
1985. Tancredo era considerado
moderado, portanto, palatável
pelo regime militar para consolidar a transição. Mas foi impedido de tomar posse em decorrência de uma cirurgia, morrendo antes de assumir a Presidência da República, vítima de
sucessivos erros médicos.

