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Resumo 

O artigo propõe uma reflexão sobre o pós-abolição no Brasil desde a perspectiva de Sophia Ferreira 
Chaves (1883-1908), uma literata negra que passou a colaborar regularmente no jornal O Exemplo, 
de Porto Alegre, a partir do simbólico dia 13 de maio de 1904. Fundado por escritores negros em 
1892, o periódico havia registrado apenas pontuais colaborações femininas, o que torna os escritos 
de Sophia Chaves uma importante inscrição do pensamento de uma mulher negra sobre aqueles 
tempos. Com o codinome Pepita, em sua estreia assinou o texto Aurora da liberdade e, em janeiro 
do ano seguinte, após diversas colaborações, anunciou seu afastamento da redação. Como orientação 
da reflexão, o pensamento de outras intelectuais negras. 
Palavras-chave: pós-abolição; literatas negras; imprensa negra. 

 
Abstract 

The article proposes a reflection on the post-abolition in Brazil from the perspective of Sophia 
Ferreira Chaves (1883-1908), a black literata that began to collaborate regularly in the newspaper O 
Exemplo (Porto Alegre) from the symbolic day May 13 of 1904. Founded by black writers in 1892, 
the journal had recorded only occasional female collaborations, which makes Sophia Chaves' 
writings a important inscription of the black woman’s thought on those times. Under the codename 
Pepita, in his debut signed the text “Aurora of freedom” and in January of the following year, after 
several collaborations, announced his departure from the essay. As a reflection of the thinking of 
other black intellectuals. 
Keywords: post-abolition; black literary; black press. 
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Aurora da liberdade 
 

Com alguns exemplares em cetim, o jornal O Exemplo voltou a circular em 1904 após 
um intervalo superior a um ano.1 A data escolhida era uma das mais celebradas no meio 
negro: o 13 de maio. Ao lado do clichê e do texto em homenagem ao Tenente Coronel Aurélio 
Viríssimo de Bittencourt (1849-1919), adjetivado como “o maior atleta na luta pela conquista 
de nossos direitos civis e políticos” (O EXEMPLO, 1904a), estava a colaboração de estreia 
da jovem literata, Sophia Ferreira Chaves (1883-1908). Com o nada secreto codinome, mas 
bastante sugestivo, “Pepita” deu início as suas colaborações. Entre crônicas, poemas e 
artigos, chegou a dez publicações. A seguir, reproduzimos o seu primeiro material publicado, 
intitulado Aurora da liberdade: 

 
Noite escura e tenebrosa. O céu carregado, o ambiente agitado por uma brisa úmida 
anunciava prestes borrasca. A lua oculta nas dobras de extenso véu plúmbeo não 
deixava sequer cair um de seus raios de tênue, porém límpida claridade sobre a tétrica 
escuridão. Ao longe ribombava o trovão e grandes massas negras de nuvens, 
acumulando-se desde os verdejantes tabuleiros que marginam o Amazonas até as 
savanas vastíssimas do sul, tornaram o céu ainda mais brumoso. A atmosfera 
palpitava ansiosa de receio e de dor ao sentir o flagelo que principiava a soprar do 
norte e, como lágrimas abundantes, ia derramando grossas gotas d’água. 
No seio das brumas serradas, açoitada pelo vento, desprezada da luz, apresentando à 
passagem alhanse [sic] do fogo em céu de carvão, a fantasmagoria esdrúxula dos 
braços gigantescos de suas árvores hercúleas, abraçando amorosamente as trevas, a 
terra de Santa Cruz sombria, imponente e resignada adivinhava, como em 
sonambulismo, as auroras de harmonia e de luz que vestiam naquele instante a 
muitas de suas irmãs americanas. 
................................................. 
De repente a flagelação cessou. O sol, surgindo do ignorado das trevas, ofereceu ao 
gozo um dia delicioso e lindo envolvendo a terra em um banho de raios dourados. 
As verduras úmidas ainda derramaram no ambiente seus aromas e a passarada no 
recôndito da floresta saudou com seus gorjeios a aurora tão brilhante. 
*** 
A noite era a injustiça tremenda, a feia escravidão; a lua era o princípio de liberdade 
inato ao povo americano, oculto pelo véu negro de uma instituição liberticida [sic] 
implantada e mantida pela força; o trovão ribombante e as lágrimas da atmosfera 
representam os soluços e os prantos dos infelizes escravos, e a aurora sublime, o dia 
delicioso perfumando pelas verduras e saudado pelos pássaros, é o 13 de Maio de 
que o dilúculo matutino inscreveu no céu da pátria ‘Abolicionismo!’ e a brisa, 
ciciando nas frondas de nossas gigantescas árvores, ia dizendo ‘Liberdade!’ 
(PEPITA, 1904a). 
 

A colaboração de estreia de Sophia Ferreira Chaves, dentre outras coisas, destaca o 
protagonismo do movimento abolicionista na consecução do 13 de maio, e que, a despeito 
da data constituir-se como um importante marco para as lutas por liberdade promovidas pela 
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população negra, tratava-se tão somente da aurora de um novo tempo. Conforme veremos 
em outros escritos da autora, muito ainda faltava para a liberdade ser substantiva. A Abolição, 
nesse sentido, restituiu, a milhões de pessoas, a liberdade, que lhes era inata, e fora retirada 
pela injusta escravidão. 

A liberdade, apesar da escravidão, era um lugar compartilhado por pessoas negras no 
Brasil desde os tempos coloniais. No início do século XIX, como destacado por Ana Flávia 
Magalhães Pinto (2018), o Brasil possuía a maior população negra livre ou liberta no 
continente americano; e, no primeiro recenseamento brasileiro, de 1872, menos de 15% das 
pessoas negras ainda eram escravizadas. Mas, apesar disso, ao nos reportarmos às 
experiências negras no século XIX, invariavelmente somos levados a pensar na escravidão. 
Assim, em um exercício cognitivo e deslocamento epistêmico, a historiadora nos convida a 
refletir sobre existências negras no Brasil oitocentista a partir de trajetórias e escritos de 
liberdade, com destaque a abolicionistas negros radicados no eixo Rio-São Paulo, como José 
do Patrocínio, Luiz Gama, Machado de Assis, Ferreira de Menezes e outros. Considerando 
outros artigos alusivos ao 13 de Maio, veiculados em O Exemplo, é bastante provável que 
Sophia Ferreira Chaves se referia, em seu escrito Aurora da Liberdade, aos abolicionistas 
José do Patrocínio, Luiz Gama e ao próprio Aurélio Viríssimo de Bittencourt, que estampou 
a capa da edição de estreia da colaboradora. 

A aurora da liberdade, como metáfora para o início de um novo tempo, que tem na 
Abolição seu marco, nos remete aos “problemas da liberdade”. A ideia foi postulada pelo 
historiador estadunidense Thomas Holt (1992) e está no cerne do campo de estudos sobre o 
pós-abolição. Em suma, apesar das particularidades nacionais, ideias de raça balizaram a 
construção de noções de liberdade, cidadania e trabalho em sociedades americanas outrora 
escravistas. Essas elaborações contaram, não sem conflitos e tensões, com a participação de 
pessoas libertas e livres de cor (COOPER; HOLT; SCOTT, 2005). Em outro ensaio, Holt 
(1995) ressaltou que é no cotidiano das relações que a raça é forjada e sua marcação é feita, 
na constante interação entre global e individual. A categoria racialização, por sua vez, foi 
cunhada para descrever, analisar e interpretar as relações de poder em meio às quais ideias 
de raça foram e são socialmente construídas. Conforme Wlamyra Albuquerque (2011, p. 
292), “racializar diz respeito a concepções [de raça] postas em movimento no dia a dia”. 

Desse modo, o campo de estudos sobre o pós-abolição confere especial destaque às 
formas como sujeitos, individuais ou coletivos, manejaram a racialização na construção de 
sentidos à cidadania, à liberdade, ao trabalho e outras dimensões sociais (Rios; Mattos, 2004). 
Os escritos registrados em jornais, posteriormente nomeados de “imprensa negra”, tornaram-
se assim valiosos registros sobre o pensamento de intelectuais negros e negras antes, durante 
ou depois da Abolição. Ou seja, nos permitem conhecer como pessoas racializadas também 
manejavam a racialização, racializavam. De acordo com Ana Flávia Magalhães Pinto (2010, 
p. 17-18), a imprensa negra consiste em um conjunto de “jornais feitos por negros; para 
negros; veiculando assuntos de interesses das populações negras”.  

O Exemplo, hebdomadário que registrou a produção de Sophia Ferreira Chaves, surgiu 
em dezembro de 1892, após sucessivas reuniões promovidas por jovens “homens de cor”, 
forma como se autonomeavam, na barbearia de propriedade do pai de dois dos fundadores. 
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Pretendiam, em suma, defender a classe contra preconceitos e discriminações raciais e lutar 
por instrução. Alinhados às ideias de seu tempo, os jornalistas de O Exemplo manejavam a 
crença iluminista de que o conhecimento dissiparia as trevas da ignorância rumo a uma 
sociedade na qual apenas os talentos e as virtudes seriam formas de hierarquização entre as 
pessoas. O preconceito de cor ou de raça era constantemente apontado como empecilho 
central na realização da liberdade negra. Nesse sentido, subvertendo o entendimento dos 
“doutrinários que julga[va]m o homem pela cor da epiderme”, asseguravam que o cérebro do 
negro, se sujeitado ao estudo, se desenvolvia como o de qualquer outra pessoa (A 
REDAÇÃO, 1892). Vemos, pois, algumas formas por meio das quais intelectuais reunidos 
em torno de O Exemplo racializavam. O deslocamento da raça do campo da natureza, como 
afirmavam teses científicas, para o sociocultural, também foi registrado no pensamento de 
outros contemporâneos, evidenciando uma dimensão transnacional, diaspórica, do 
pensamento negro (DU BOIS, 1999). 

A partir dessas reflexões iniciais, e a fim de refletir sobre o pós-abolição no Brasil desde 
a perspectiva de Sophia Ferreira Chaves, organizamos o texto em quatro partes. 
Primeiramente, traremos a participação da autora como colaboradora de O Exemplo para 
enfatizar a dimensão política de sua presença na redação e de sua existência como literata em 
um cenário de profundo analfabetismo. Em seguida, por meio de alguns escritos, refletiremos 
sobre as articulações entre liberdade e instrução atravessadas por intersecções de gênero, raça 
e classe. Depois, a partir de sua atuação profissional para além de O Exemplo e a constituição 
de família, adentramos em aspectos que marcaram sua trajetória e de outras mulheres. Por 
fim, refletimos brevemente sobre a produção de conhecimento, autoria, ensino de História e 
currículo, áreas fundamentais para a construção do campo do pós-abolição e para as lutas 
antirracistas. 
 
 
Literatura e imprensa 
 

A vinculação de Sophia Ferreira Chaves ao projeto de O Exemplo, mas também ao 
coletivo reunido em seu entorno, foi ratificada na colaboração intitulada “5 de outubro”, em 
alusão ao segundo ano de ressurgimento do periódico, na homenagem do leitor Asdhuma da 
Cunha e Silva à “valente plêiade”, reproduzida a seguir, bem como no editorial de 
agradecimento às homenagens recebidas pela redação. Seu pseudônimo constava dentre as 
mulheres que enviaram “belíssimos e significativos” cartões: “a nossa assídua colaboradora 
que se oculta sob o pseudônimo de Pepita” (O EXEMPLO, 1904b).  
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Figura 1 – Homenagem a'O Exemplo 

 
Fonte: O Exemplo, 1904b. 

 
Ademais, na passagem do seu 21º aniversário, foi assim saudada pela redação: “O 

Exemplo’ cumprimenta a sua boa amiga e inteligente colaboradora ‘Pepita’ pelo seu 
aniversário, passado a 12 do corrente” (O EXEMPLO, 1904c). Houve, além do reforço dos 
seus vínculos ao coletivo e ao projeto, o destaque às suas qualidades intelectuais e morais. O 
último escrito de Sophia Ferreira Chaves foi uma “Saudação” ao ano de 1905 e ao jornal, no 
qual adjetivou-o como “o paladino de um ideal santíssimo de bem e de humanidade” (O 
EXEMPLO, 1905a).  

Neste mesmo ano, 1905, uma nota anunciou seu afastamento. Lastimou-se a causa e 
reiterou-se qualidades outrora evidenciadas: “Pepita. – De nossa estimada colaboradora, a 
inteligente d. Sophia Ferreira Chaves, recebemos uma atenciosíssima carta em que declara 
que, por motivos de moléstia, deixará de auxiliar-nos com seus trabalhos”. Na sequência, o 
caráter literário da folha e a importância da literata foram assinalados: “Não é sem pesar que 
noticiamos esta resolução que não pouco prejudicará a feição literária d’O Exemplo, resta-
nos, entretanto, a certeza de que uma vez desaparecendo a coisa que a determinou, teremos 
novamente nossa incansável companheira de labores ao nosso lado na luta que mantemos” 
(O EXEMPLO, 1905b). 

A presença de mulheres negras na imprensa, como autoras em um contexto de profundo 
analfabetismo, patriarcal e racista, potencializa a dimensão política dos escritos de Sophia 
Ferreira Chaves, adjetivada pela redação como “inteligente”, bem como das outras 
colaboradoras. A escolha pelo estilo literário sugere não somente que esta era a principal 
possiblidade de participação feminina na imprensa, mas, sobretudo, a inter-relação entre 
literatura e política. Segundo June Hahner (2003), em seu estudo sobre a emancipação da 
mulher no Brasil, a literatura tornou-se um dos principais espaços de luta política acessados 
por mulheres e, consequentemente, o acesso à instrução era uma bandeira central nas lutas 
pela emancipação da mulher. 

Foi nessa chave que Cássia Silveira (2016) interpretou os discursos e a inserção pública 
da porto-alegrense Luciana de Abreu (1847-1880), literata, professora de instrução primária 
e sócia do Partenon Literário desde 1873. Ao mencionarmos Luciana de Abreu, 
conjecturamos que ela deveria estar no rol de influências de Sophia Chaves e de muitas 
outras. A literata e professora porto-alegrense tornou-se amplamente conhecida por sua 
alocução acerca da emancipação da mulher proferido em sua posse no Partenon Literário. 
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Conquanto tenha aberto a discussão sobre a educação feminina e seja considerada a primeira 
mulher a subir em uma tribuna no País, seus discursos não foram pautas do projeto civilizador 
tecido pela entidade. A despeito disso, não podemos menosprezar o valor de sua existência 
em um meio elitizado e controlado por homens. Segundo Cássia Silveira (2016, p. 177), ela 
“[...] aproveitava-se do espaço aberto [...] para falar às distintas senhoras participantes do 
colóquio mensal sobre a emancipação feminina e a necessidade premente de abertura às 
mulheres dos cursos superiores”.  

Dentre o repertório de influências estava Nísia Floresta (1810-1885), que chegou a morar 
em Porto Alegre. Considerado um marco do pensamento feminista no País, seu livro, Os 
direitos das mulheres e injustiça dos homens, foi publicado na capital sul-rio-grandense na 
década de 1830 (Floresta, 1989). Nesse viés, propagava-se pelo País ideias de emancipação 
feminina por meio de diversos jornais feministas e, não custa reforçarmos uma vez mais, a 
educação era central para a conquista de direitos às mulheres. O Exemplo não ficou aquém 
dessas ideias e, pelos menos, três jornais femininos ou feministas sul-rio-grandenses – A 
Grinalda, O Corimbo e O Escrínio – foram saudados em suas páginas2. 

Em 1893, duas notas foram publicadas: “A Grinalda, jornal especialmente consagrado 
ao belo sexo, de propriedade da conhecida literata D. Maria da Cunha” (O EXEMPLO, 
1893a); “Este interessante hebdomadário publicado na cidade do Rio Grande [O Corimbo], 
habilmente dirigido por duas talentosas literatas nossas ilustres patrícias, completou no dia 
21 do passado um decênio de luta jornalística. Auguramos-lhe que consiga duplicar aos 
nossos olhos essa auspiciosa data” (O EXEMPLO, 1893b). Anos depois, uma saudação 
semelhante a O Escrínio, de Andradina América de Andrada e Oliveira (1864-1935), que 
estreara sua terceira fase em Porto Alegre, no ano de 1903. A nota explicitou ainda a 
transmissão geracional do projeto à filha Lola (1896-1965): “Este conceituado colega [O 
Escrínio], ardoroso defensor da emancipação da mulher, apresentou-se de gala na edição de 
26 de outubro, trazendo na página de honra o retrato de sua secretária Lola de Oliveira, 
inegável esperança da literatura conterrânea” (O EXEMPLO, 1904e)3. 

Ademais, não percamos de vista que, no outro extremo do País, Maria Firmina dos Reis 
(1822-1917), literata e professora pública de instrução primária, publicou o romance Úrsula, 
em 1859, considerado um marco para a literatura negra no Brasil. A obra em questão, além 
de registrar a autoria de uma mulher negra, traz uma perspectiva ainda inédita na seara 
literária, qual seja, a tematização da África como um espaço de civilização e não apenas de 
sequestro, bem como a descrição do porão do navio negreiro em suas miudezas e na primeira 
pessoa. Como abolicionista, Maria Firmina dos Reis foi autora do Hino à liberdade dos 
escravos (ASSIS DUARTE, 2016), no qual evocou elementos notados, particularmente, no 
texto de estreia de Sophia Ferreira Chaves como colaboradora de O Exemplo, conforme já 
mencionado, alusivo ao 13 de maio e intitulado “Aurora da Liberdade”. O romance “Úrsula” 
ofereceu uma nova epistemologia em um universo acostumado com um olhar branco e 
ocidental sobre o outro, que passa a ser percebido em toda a sua humanidade (REIS, 2018). 

Por fim, retomamos o escrito de Sophia Ferreira Chaves em homenagem ao segundo ano 
de refundação do periódico. No excerto a seguir, colocamos em itálico o que se refere aos 
homens e grifamos a autorrepresentação da autora: 
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Quando há dois anos atrás, a ideia da publicação d’O Exemplo reuniu um grupo de 
esforçados batalhadores, eu saindo da penumbra de meu recolhimento, da 
obscuridade do claustro de minhas cogitações, onde me tinha encerrado, fui a 
primeira a saudar, desse mesmo lugar, esse grupo de homens fortes pela 
tenacidade que iam tomar sobre os ombros o peso de uma tarefa tão árdua, que se 
atreviam a iniciar o percurso de uma estrada abrolhosa – a conquista de um 
alevantado ideal, que se arrojavam ao mais difícil cometimento – o de alterar o estado 
moral e intelectual dos nossos, cientes de todas as decepções que lhes prepararia a 
fatuidade humana. [...]   Hoje, que a razão cobrou ânimo, hoje que, depois de um 
labutar constante, como de uma convalescença mental, os nossos se ergue e outra 
fase d’O Exemplo surgiu, a ‘Renascença’ começa para fazer compreender que desde 
então a obscuridade e os preconceitos vão perdendo terreno. [...] Felicito esta 
‘Renascença’ que se traduz na vitória que este 2º ano de existência d’O Exemplo 
traduz e envio daqui, do meu obscuro cantinho de inculta colaboradora, os 
agradecimentos a todos que o tem acompanhado nesse período, é a esse grupo de 
espíritos denodados, a essa legião de bravos e lutadores, a esse sublime 
quinquevirato de cujo talento, concurso e dedicação espera este jornal o seu renome 
de amanhã e venho trazer minhas sinceras oblações que genuflexa deposito no 
gazofilácio de nossa crença, de nossa fé, como segurança de minha maior 
dedicação à causa santa que O Exemplo representa e defende (PEPITA, 1904c). 
 

Sophia Ferreira Chaves recorreu a adjetivos para dar luz ao que seria a constituição de 
um masculino e de um feminino ideal àquele contexto, demarcando a posição previamente 
construída e resguardada tanto a homens quanto a mulheres: a eles a glória vinda do suor do 
trabalho intelectual; a elas, o louvor dos bastidores. Lembremos ainda que, no editorial de 
agradecimento às felicitações, publicado na edição seguinte a esse escrito, Sophia Chaves foi 
adjetivada como “a nossa assídua colaboradora que se oculta sob o pseudônimo de Pepita”. 
Ao contrário de outros pseudônimos, a identidade era de conhecimento público e notório, o 
que foi atestado no anagrama em homenagem à “valente plêiade” de O Exemplo, veiculada 
na mesma edição (O EXEMPLO, 1904b). O uso do codinome era uma questão de estilo, uma 
persona, ou uma reiteração do lugar de bastidor tecida nas relações de gênero que 
experimentava em meio à coletividade reunida em torno de uma ideia de raça?  

Vejamos, pois, como Sophia Ferreira Chaves articulou instrução e liberdade em alguns 
de seus escritos, sem perder de vista as intersecções entre gênero, raça e classe. 
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Liberdade e instrução 
 

A liberdade, conforme prenunciado no texto de estreia anteriormente reproduzido, foi 
um tema recorrente nos escritos de Sophia Ferreira Chaves. A ênfase recaía sobre os meios 
necessários para assegurá-la e, coadunando com seus pares de redação e outros 
contemporâneos, a instrução ocupava papel central. Em “Impressão”, por exemplo, discorreu 
sobre os males causados pela ignorância e pelos preconceitos (PEPITA, 1904b). Em 
“Observando”, asseverou que a instrução era a mola propulsionadora da “assaz desejada 
Regeneração”. Para tanto, clamava pela quebra da “inércia” em prol do “melhoramento 
intelectual da nossa classe [...], a mais palpitante necessidade social”. Assim como registrado 
desde a fundação do periódico, depositava esperanças sobre um grupo em particular: 
“Mocidade, [...] Seja vossa a glória de derrubar o patíbulo da ‘Ignorância’, a exemplo desses 
homens ilustres de outras eras”. Encerrou seu escrito clamando: “[...] mergulhai a vossa 
fronte no vasto mar da instrução, como o sol se mergulha no ocidente, e ainda como o 
formoso rei do espaço, o majestoso Apolo, vai reclinar-se nos braços do indomável Netuno, 
vós como vosso cérebro cheio de luz, ide repousar no incomparável Netuno da ilustração” 
(PEPITA, 1904d). 

Após um significativo percurso, que passou pelo acolhimento e reconhecimento por seus 
colegas de redação e pela audiência, Sophia Ferreira Chaves lançou um texto endereçado a 
outro público específico: “Às mulheres”. No início, assinalou: 

 
Em consequência do imenso desvalimento que tem a nossa classe e da repulsa que o homem 
pobre encontra em toda parte, quer na vida silenciosa da família, quer no opulento meio 
social, ele recebe sempre esses golpes terríveis, que ferem direitos naturais e civis e que 
destroem a Igualdade do gênero humano. Apesar da tradição apregoar, que todos tivemos 
uma mesma origem, estamos, no entanto divididos em dois grupos protegidos e repelidos. 
É por esses fatos que a mocidade vive amedrontada e recolhida, que não há palavras que a 
estimule (PEPITA, 1904f). 
 

Além de explicitar a luta de classes em curso, que colocava em lados opostos “protegidos 
e repelidos”, no trecho a seguir, Sophia Ferreira Chaves generificou a luta pela “Igualdade 
do gênero humano”, ampliando o repertório de qualidades que habilitavam a mulher a 
ingressar na guerra contra a ignorância, vista como meio para se alcançá-la: 

 
Há, entretanto, no meio social quem poderia com coragem consumar as obras que os 
homens por falta de ânimo abandonam e, com sua nunca assaz desmedida 
perseverança, com seu caráter tão doce quanto sofredor calcando essa repulsa e 
desvalimento, levá-las ao fim. Esse alguém é ‘a mulher’ que poderia, imitando as 
heroínas de outrora, tornar-se a Joana D’Arc na guerra que movemos contra a 
ignorância (PEPITA, 1904f). 
 

Grifamos em negrito a maneira como se referiu às mulheres e colocamos em itálico a 
forma como adjetivou os homens. Diante do desânimo dos homens, cabia às mulheres 
estimular a amedrontada e recolhida mocidade, sobre quem recaía a maior esperança de 
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mudança. Ademais, ao evocar a imagem de uma heroína do passado, Joana d’Arc, 
reconhecida pelas estratégias acionadas para se infiltrar em um mundo masculino e enfrentar 
toda sorte de adversidades em prol de uma causa maior, Sophia Ferreira Chaves demoveu as 
mulheres, das passivas expectativas de emulação de uma imagem idealizada, para situá-las 
em um lugar de protagonismo nessa trincheira de lutas. 

A racialização veio em seguida, ao assinalar a necessidade de as mulheres do seu meio 
cultivar a inteligência e não apenas a vaidade: “[...] se em lugar de querer ouvir – É bela – 
procurassem ouvir – É instruída –; porque a beleza perde-se, mas, a instrução persiste, e em 
vez do isolamento no decorrer do tempo, achar-se-iam sempre rodeadas daqueles que viviam 
ouvir seus conceitos de mulher instruída”. A instrução era, pois, a garantia de “um presente 
muito bom e um futuro ótimo, porque de nós falar-se-á assim: foi estudiosa e instruída e será 
ilustrada” (PEPITA, 1904g). A literata, aliás, não menosprezava os cuidados estéticos, 
tampouco a diversão: “[...] não julguem que eu quero insinuá-las ao abandono do seu cuidado 
pessoal, e ao afastamento completo, do regozijo, do prazer, dessas horas que representam a 
metade de sua vida porque dali (assim o pensam) está pendente o seu futuro” (Pepita, 1904f). 
Se enganava quem pensasse assim, pois Sophia Ferreira Chaves também gostava do baile, 
mas daquele “que em lugar de viciar, instrui, que em vez de deprimir, eleva, que em vez de 
separar, unifica”. Caetana Damasceno (2011) e Giovana Xavier (2012) nos mostraram os 
segredos da boa aparência e os sentidos políticos da cosmética e da beleza nas lutas 
engendradas por mulheres negras em contextos de pós-abolição, respectivamente, no Brasil 
e nos Estados Unidos.  

Ressaltamos, ainda, dimensões políticas atribuídas ao associativismo por Sophia Ferreira 
Chaves, tais como a promoção da instrução, a elevação racial e a unificação de lutas, bem 
como sentidos (e expectativas) subjacentes à participação feminina nesse meio: a mulher 
“não quer só a beleza das vestes, mas preocupa-se também com a beleza da alma”. Enfim, se 
esse tentame fracassasse, ao menos ficaria registrado que a mulher possuía energia e amor 
“pelo levantamento dos nossos”, concluiu Sophia Ferreira Chaves (PEPITA, 1904f). 

Por meio desse escrito, a autora reforçou o entendimento do associativismo como uma 
experiência de classe racializada e generificada, permeada por solidariedades e afinidades, 
mas também por conflitos e diferentes expectativas. Reiterou, nesse sentido, a necessidade 
do apoio à iniciativa concreta, tomada por “uma das nossas associações”, que “nomeou uma 
comissão para consultar as suas congêneres e assentar a pedra do edifício da confederação 
de nossas associações” no texto endereçado às mulheres. A fim de resolver os problemas 
decorrentes da falta de unidade, um dos editoriais endereçados às “nossas associações”, 
veiculado em 1904, propôs a formação da Liga das Associações dos Homens de Cor no Rio 
Grande do Sul (RS), simultaneamente “instrutiva, beneficente e recreativa” (PEPITA, 
1904g).  

A despeito de não ter se concretizado, revela um dos projetos coletivos que tinha uma 
ideia de raça como fator de coesão (ROSA, 2014, p. 286) e, a partir de Sophia, de 
engajamento de mulheres negras. Aliás, o lugar de coadjuvante ocupado pelas mulheres no 
projeto traçado por O Exemplo se desfazia quase por completo quando o assunto era o 
associativismo. Isso, por sua vez, informa a construção de uma tradição coletiva de lutas 
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também por elas experimentada, e a escassez de registros dessas agremiações torna ainda 
mais significativo os registros encontrados, naquela que se tornou uma das mais longevas 
experiências de imprensa negra do país (MÜLLER, 2013). 

Pouco antes da interrupção do jornal, em 1903, o editor Tácito Pires valeu-se de seu 
pseudônimo, Arcanio Cardolino, para assinalar o descuido da mulher, aliás, da mãe, no 
exercício do seu principal papel, qual seja, a formação do caráter do homem no âmbito 
familiar. Em seu escrito, a clássica distinção entre casa e rua recuperou papeis de gênero: a 
instrução associada ao espaço público e ao homem; a educação ao âmbito privado e à mulher. 
Vale grifar que esse texto foi veiculado em meio à tentativa de erigir uma escola noturna. 
Embora o regulamento não previsse a discriminação de sexo, os debates subsequentes se 
ativeram aos homens e às crianças e as mulheres seguiram, quase exclusivamente, 
mencionadas naqueles papeis referentes à educação moral e doméstica (PERUSSATTO, 
2018). Eis um excerto do texto assinado pelo pseudônimo do editor: 

 
‘A educação faz o homem e a instrução o sábio’. [...] A instrução exercita o espírito, 
desvendando o segredo do ideal; a educação equilibra a índole, despertando os bons 
sentimentos. É ela a base da conduta e o alicerce da inteligência. O homem instruído, 
porém mal-educado, é imolado com todo o seu valor intelectual, pelo desprezo 
público como uma casa bem ornamentada, que é abandonada pelos inquilinos por 
ser mal construída. [...] Porém, para aproveitarmos por completo os inestimáveis 
predicados com que nos dota uma boa educação é imprescindível que ela seja 
saturada de uma instrução prática e doméstica, da qual tanto descuram as nossas 
mães de família (CARDOLINO, 1903). 
 

Além disso, esse reforço às expectativas de gênero, formalmente existentes, pelo menos, 
desde a primeira legislação de ensino do País (Lei Geral da Instrução Pública, de 
15/10/1827), e a reatualizada, no alvorecer do novo século (LOURO, 2004), ocorreu logo 
após o registro de um debate acerca da emancipação da mulher. Tal debate foi desencadeado 
por uma publicação em O Exemplo, de outubro 1902, que asseverou o quão inadmissível era 
a mulher seguir escravizada ou objetificada no novo século em detrimento da valorização de 
sua capacidade de pensar, reclamar e lutar pela extensão de todos os direitos que os homens 
já haviam conquistado. Contudo, ambos os lados do debate concordavam que a maternidade 
era a função primordial a ser exercida pelas mulheres (PERUSSATTO, 2018). 
 
 
Magistério, família e maternidade 
 

Depois da edição de despedida, só há mais uma disponível para consulta, e uma lacuna 
de 83 números nos acervos do periódico não nos permitiu seguir em seu encalço. Voltamos 
a ter acesso a O Exemplo a partir de novembro de 1908 e nos parece que o afastamento de 
Sophia Ferreira Chaves foi definitivo. Porém, a despeito da frágil saúde, sair do rol de 
colaboradores não significou um afastamento da luta por instrução ou desesperança na 
mocidade. Ainda em 1904, no mês de outubro, seu nome foi arrolado dentre os candidatos 
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do meio social negro inscritos em um concurso para o provimento de vagas no magistério 
público do estrado do Rio Grande do Sul. Ao lado dela estavam mais três mulheres e três 
homens (O EXEMPLO, 1904d). Em 1903 já havia aparecido entre os “inscritos para o 
provimento efetivo, por concurso, das escolas vagas e interinamente providas”, em 
específico, na 10ª escola, mista, da vila do município de Camaquã (A FEDERAÇÃO, 1903); 
em 1905, para o provimento, via concurso público, para a vaga na 34ª escola, mista, de Sertão 
Santana, bem como na 8ª feminina de Capoeiras, município de Alfredo Chaves (A 
FEDERAÇÃO, 1905; 1904); em 1907, entre os candidatos ao “provimento das escolas 
públicas urbanas e rurais”, sem vaga especificada (A FEDERAÇÃO, 1907).  

Apesar das dificuldades, em 1908 seu nome apareceu dentre os professores de Itaqui, 
município localizado na fronteira com a Argentina, cerca de 600 quilômetros distante da 
capital, Porto Alegre. Sophia Ferreira Chaves era casada com Tácito Pires (1874-1939), um 
dos refundadores de O Exemplo em 1902, e seu editor até 1905. Tácito Pires assinava com o 
pseudônimo Arcânio Cardolino, cuja associação do homem à instrução e da mulher à 
educação foi anteriormente apresentada. Em 1908, Tácito Pires também era professor público 
em Itaqui, o que nos levou a conjecturar que juntos saíram de O Exemplo e apostaram no 
magistério: ela, aos 25 anos de idade, como professora na 6ª escola, mista, dos subúrbios de 
Itaqui; ele, aos 34 anos, professor na 5ª escola, de 1ª entrância na mesma localidade (A 
FEDERAÇÃO, 1908a).  

A instrução das mulheres era vista como uma ameaça à dominação patriarcal, mas diante 
da disseminação do ideário positivista passou a ser gradativamente percebida como um meio 
de prepará-las em sua missão de regenerar a sociedade e salvar a pátria. Tudo isso sem 
descuidar da manutenção da família, uma vez que, a mulher positivista era, por excelência, a 
guardiã da moral familiar. Por consequência, o magistério era a vocação natural feminina, 
um sacerdócio feminino, a extensão da função doméstica para o âmbito público (ALMEIDA, 
1998, p. 64). 

Isso explica, em parte, o descompasso entre a importância atribuída ao professorado na 
organização da sociedade republicana com o tratamento dispensado ao corpo docente da 
Instrução Pública pelo Estado, que, para fazer valer um conjunto de expectativas, passou a 
intensificar o controle, a fiscalização e a normatização ao invés de assegurar melhores 
remunerações e condições de trabalho. Como consequência, houve o gradual desinteresse 
dos homens pelo magistério, que possuíam um arcabouço maior de oportunidades no 
mercado de trabalho, sobretudo se fossem brancos (CORSETTI, 2007).  

Esse processo, por outro lado, ampliou as possibilidades de ingresso de mulheres, sequer 
consideradas cidadãs, no magistério, e potencializada ao máximo no que concerne às 
mulheres negras. Aqui, mais uma vez, a indissociabilidade entre os marcadores sociais de 
classe, raça e gênero a fim de se evitar generalizações, a tomada da mulher branca de classe 
média ou mesmo abastada, seus valores (próprios ou que lhe foram atribuídos) e 
oportunidades como universais. O predomínio de mulheres, na mencionada lista de inscritos 
ao magistério de 1904, dentre as quais estava Sophia Chaves, reforça a feminilização da 
carreira e, sobretudo, a possibilidade de inserção de mulheres negras no magistério. Nessa 
lista também estavam outras personagens que orbitavam O Exemplo e que poderiam 
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concorrer para a consecução da projetada escola noturna, uma vez que o regulamento 
expressava o desejo de que os professores fossem do “nosso meio social” (O EXEMPLO, 
1902). 

Rodrigo de Azevedo Weimer (2017), a partir das memórias e escritos de mulheres negras 
quilombolas e professoras em meados do século XX, no litoral sul-rio-grandense, nos ajuda 
a refletir sobre sentidos da feminilização do magistério com recorte de cor/raça. Segundo o 
historiador, “[...] o acesso ao ensino formal se constituiu como uma oportunidade de ascensão 
social, mas sobretudo como um mecanismo de empoderamento de mulheres negras que 
utilizaram a autoridade docente conquistada como meio de combate ao racismo e à 
consequente evasão escolar” (WEIMER, 2017, p. 255). Essas ponderações relativizam o 
entendimento de que às “mulheres do povo” e às “mulheres negras”, sendo estas marcadas 
pelo “estigma da escravidão”, restou somente “os trabalhos de nível inferior e a total ausência 
de instrução” (ALMEIDA, 1998, p. 35).  

Ademais, considerando a escola como um espaço de difusão ideológica e cívica, Maria 
Lúcia Müller (2008) e Jerry Dávila (2006) associaram o crescente sumiço de professores e 
professoras negras, no avançar da Primeira República no Rio de Janeiro, como um dos 
desdobramentos de projetos de nação calcados em ideias de raça e branqueamento. Nesse 
sentido, Müller (2008, p. 87) postulou a existência de um processo de “reserva de mercado 
apenas de professores brancos” no País como um todo: “É branco o magistério, como de 
resto são brancos praticamente todos os setores da elite brasileira”. 

No mesmo ano em que, aparentemente, Sophia e Tácito migraram para a fronteira, uma 
solicitação de licença-saúde de quinze dias foi concedida ao casal (A FEDERAÇÃO, 1908b), 
e, alguns meses depois, outra licença, porém de seis meses e somente à Sophia, foi registrada 
(A FEDERAÇÃO, 1908c). Como já salientamos, a saúde não era exatamente seu forte. Mas, 
dessa vez, o inexorável se abateu (A FEDERAÇÃO, 1908e). Desconhecemos a causa mortis, 
mas não foi coincidência ter ocorrido poucos dias depois do trespasse de Dunia, filha do 
casal, que sobreviveu por apenas nove meses (A FEDERAÇÃO, 1908d). Aquilo que era 
compreendido como a mais grandiosa missão de uma mulher, a maternidade, foi justamente 
o que abreviou a vida de Sophia Ferreira Chaves. 

O casal encerrou sua participação no periódico sem ver acontecer a projetada escola 
noturna e vislumbrou, no magistério público, uma possibilidade de reorganização de suas 
vidas. Embora não fosse um meio propício para a formação de patrimônio, foi sem dúvidas 
um reportório disponível para assegurar a sobrevivência e, de quebra, promover, em alguma 
medida, a instrução popular e construir representações positivas sobre homens e mulheres da 
raça. Diante da viuvez, Tácito Pires procurou o Juízo de Órfãos do 3º Distrito para declarar 
que nada havia a ser inventariado e Aurélio Júnior, juiz distrital e um dos fundadores de O 
Exemplo, deferiu uma declaração de pobreza (APERS, 1908). Esse fato confirma a origem e 
modo de vida humilde do ainda jovem casal, e vestígios encontrados sobre a trajetória de 
Tácito, que possuía apenas 34 anos de idade quando se despediu da esposa, sugerem o 
estabelecimento de um novo laço e a conquista de respeitabilidade na fronteira Oeste, bem 
como a manutenção de seu engajamento pró-instrução popular.  
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A existência de mulheres letradas, e não somente alfabetizadas, torna-se uma notável 
exceção em uma realidade marcada por um profundo analfabetismo. Conquanto a realidade 
do Rio Grande do Sul e de Porto Alegre fosse menos díspar em relação ao País, no que 
concerne à alfabetização de homens e mulheres, as desigualdades de gênero dentro da 
população alfabetizada se faziam presentes. A seguir, apresentamos dados oferecidos pelos 
recenseamentos de 1872 e 1890, nos quais registrou-se um equilíbrio populacional entre 
homens e mulheres. 

 

Tabela 1 – População alfabetizada conforme sexo – Brasil, RS e Porto Alegre, 1872 e 1890 
  Brasil Rio Grande do Sul Porto Alegre 

Ano Sexo N. % N. % N. % 

 Homens 1.012.097 64,8 56.962 59,7 6.170 59,7 

1872 Mulheres 550.981 35,2 38.341 40,3 4.162 40,3 

 Total 1.563.078 100,0 95.303 100,0 10.332 100,0 

 Homens 1.385.854 65,3 136.284 60,0 11.997 54,4 

1890 Mulheres 734.705 34,7 90.710 40,0 10.044 45,6 

 Total 2.120.559 100,0 226.999 100,0 22.041 100,0 

Fontes: Brasil (1872); Brasil (1890). 
 
Na tabela seguinte, separamos a população escolar conforme sexo e notamos que, mais 

da metade da população masculina e menos da metade da feminina, frequentava escolas 
públicas no Rio Grande do Sul em 1872; e que essa desproporção cresceu nos anos seguintes 
à Proclamação da República. A título de informação, em 1872, a desproporção, em Porto 
Alegre, era três por cento menor em relação ao estado do RS (1.156 alunos e 1.004 alunas). 
Ademais, o crescimento do público escolar também se relaciona ao aumento demográfico 
registrado no período em foco. 
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Tabela 2 – Alunado das escolas públicas do Rio Grande do Sul conforme sexo, 1899 a 1907 
Anos Masculino % Feminino % Total % 

1872 9.947 55,6 7.947 44,4 17.894 100,0 

1899 16.830 56,5 12.930 43,5 29.760 100,0 

1900 20.190 59,0 14.049 41,0 34.239 100,0 

1901 21.090 60,9 13.549 39,1 34.639 100,0 

1902 20.956 56,4 16.161 43,3 37.117 100,0 

1903 25.247 59,9 16.912 40,1 42.159 100,0 

1904 22.717 55,9 17.901 44,1 40.618 100,0 

1907 27.422 57,3 20.472 42,7 47.894 100,0 

Fontes: Brasil (1872); Alves (1995, p. 206). 
 

Embora os dados oferecidos pelos recenseamentos sejam permeados de imprecisões e 
não nos permitam cruzar as variáveis de sexo com as variáveis de cor/raça, nos diz muito 
sobre as desigualdades de gênero no mundo alfabetizado. Ao atravessarem essa linha, não 
raro as mulheres passaram a buscar um espaço de trabalho cada vez mais possível e 
feminizado: o magistério. A escola não era o único meio de instrução, mas foi um espaço 
historicamente pleiteado por mulheres brancas e negras, tornando a atuação das últimas, no 
magistério público, mais do que exemplar da inserção em um espaço de trabalho, uma 
possibilidade de atuação política, de compartilhamento da crença na instrução como via de 
combate ao racismo e de luta contra os limites a elas impostos pelos efeitos articulados do 
patriarcado e do racismo, um meio de atuação junto ao projeto de levantamento moral e 
intelectual da raça. Nesse viés, bell hooks (2013, p. 10) recordou que, desde a infância, 
“acreditava que iria lecionar e escrever”. Se, em um primeiro momento, pensou que “escrever 
seria o trabalho sério e lecionar, o ‘emprego’ não tão sério” voltado para o sustento, não 
tardou a constatar que “Para os negros, o lecionar – o educar – era fundamentalmente político, 
pois tinha suas raízes na luta antirracista”. 
 
 
Autoria negra, ensino de História e currículo 
 

De acordo com bell hooks (1995), o modelo de intelectual burguês não serve para o 
trabalho intelectual de mulheres negras, pois o patriarcado e o racismo lhes ensinaram que 
sua função social é o cuidado, mas também porque é justamente no convívio familiar e 
comunitário que a episteme dessas intelectuais se faz. Em sentido convergente, a socióloga 
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estadunidense, Patrícia Hill Collins (2016), descreveu as mulheres negras como outsiders 
within e utilizou uma experiência de infância, narrada pela conterrânea bell hooks (1984), 
para definir esse lugar: “[...] ao viver como vivíamos, na margem, acabamos desenvolvendo 
uma forma particular de ver a realidade. Olhávamos tanto de fora para dentro quanto de 
dentro para fora... compreendíamos ambos” (COLLINS, 2016, p. 100). 

Collins (2012) apontou, nesse sentido, para as relações entre experiência e consciência 
na conformação dos grupos. O fato de inúmeras mulheres negras estadunidenses vivenciarem 
situações semelhantes de segregação, seja no mercado de trabalho, nos espaços de moradia 
ou nas escolas, acabou por aglutiná-las em torno da conformação de um “ponto de vista”. 
Deriva daí a construção de um “corpo coletivo de saberes”, que contesta as percepções 
comuns de que os oprimidos aceitam sua subordinação e que precisa ser pensado em uma 
perspectiva transnacional e global (COLLINS, 2012, p. 105). O “ponto de vista feminista”, 
nas palavras de Luiza Bairros, e trazendo para a realidade brasileira, parte da compreensão 
de que: 

 
[...] a experiência da opressão sexista é dada pela posição que ocupamos numa matriz 
de dominação, onde raça, gênero e classe social interceptam-se em diferentes pontos. 
Assim, uma mulher negra trabalhadora não é triplamente oprimida ou mais oprimida 
do que uma mulher branca na mesma classe social, mas experimenta a opressão a 
partir de um lugar que proporciona um ponto de vista diferente sobre o que é ser 
mulher numa sociedade desigual racista e sexista. [...] Raça, gênero, classe social, 
orientação sexual reconfiguram-se mutuamente formando o que Grant chama de um 
mosaico que só pode ser entendido em sua multidimensionalidade. De acordo com 
o ponto de vista feminista, portanto, não existe uma identidade única, pois a 
experiência de ser mulher se dá de forma social e historicamente determinadas 
(BAIRROS, 1995). 
 

Por sua vez, a literata Conceição Evaristo (2017), no prefácio à terceira edição de Ponciá 
Vicêncio, enfatizou:  

 
Se para algumas mulheres o ato político de escrever está imbuído de um sentido 
político, enquanto afirmação de autoria de mulheres diante da grande presença de 
escritores homens liderando numericamente o campo das publicações literárias, para 
outras, esse sentido é redobrado. O ato político de escrever vem acrescido do ato 
político de publicar, uma vez que, para algumas, a oportunidade de publicação, o 
reconhecimento de suas escritas, e os entraves a ser vencidos, não se localizam apenas 
na condição de a autora ser inédita ou desconhecida. Não só a condição de gênero vai 
interferir nas oportunidades de publicação e na invisibilidade da autoria dessas 
mulheres, mas também a condição étnica e social (EVARISTO, 2017, p. 8-9). 
 

A partir dessas considerações, melhor situamos a posição assumida por literatas negras, 
particularmente por Sophia Ferreira Chaves, como também ampliamos temporal e 
espacialmente o debate, dentro de uma perspectiva transnacional e diásporica. Transnacional 
e diaspórica porque tal pressuposto já fora preconizado por líderes negros nas lutas pela 
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libertação desde o século XIX. W. E. B. Du Bois e diversos outros se deslocaram da posição 
de objetos para a de sujeitos em direção à descolonização e libertação das mentes (GILROY, 
2002), e a ideia de “dupla consciência”, teorizada por Du Bois (1999), em princípios do 
século XX, redimensiona a maneira como homens negros vivenciam as interdições da 
cidadania e da liberdade em meio a uma sociedade estruturada em linhas de cor e raça.  

Ao assumir tal perspectiva analítica, entendemos que o esforço de editores e 
colaboradores de O Exemplo em representar as mulheres negras como rainhas do lar, 
responsáveis pelo cuidado, ia muito além do desejo de mantê-las sob controle ou de reiterar 
papéis de gênero: associava-se à necessidade de produzir imagens positivas sobre a raça, 
diante dos inúmeros estereótipos, imagens controladas (COLLINS, 2000), de elevá-la no 
âmbito moral e intelectual. Fernanda Oliveira da Silva, por meio da ideia de racialização do 
gênero (CÔRTES, 2012), ressaltou, em seu estudo sobre clubes sociais negros na fronteira 
Brasil-Uruguai, em meados do século XX, ganhos da análise interseccional de gênero e raça 
na intepretação do “papel social moralizante” por elas desempenhadas (ou que lhes era 
imputado). A partir de registros da imprensa negra, percebeu que “[...] exteriorizava-se uma 
feminilidade negra respeitável, elevada a uma imagem pública que compunha o imaginário 
de feminino negro desejável que, por sua vez, transgredia com uma noção de deformação 
reinante em torno das mulheres negras hipersexualizadas desde a escravidão” (SILVA, 2017, 
p. 214).  

A centralidade conferida às mulheres, no exercício das funções ligadas ao cuidado4 e ao 
espaço doméstico, não excluía outras formas de participação e mobilização, tampouco 
pressupunha a passividade ante o projeto de levantamento moral e intelectual da raça na 
diáspora negra. Ao somarem-se a essa nobre missão, a partir da capital mais ao Sul do Brasil, 
mulheres negras mostraram que, guerrear contra a ignorância, também significava trazer para 
o debate as hierarquias, relações e expectativas de gênero, e a maneira como se amalgamava 
em seus corpos e mentes as ideias de raça e de classe, produzindo efeitos que, não raro, 
escapavam aos homens negros e, sobretudo, à parcela social não-negra. Sophia Ferreira 
Chaves, ao se tornar uma das mais saudadas colaboradoras, alinhou-se à perspectiva da 
racialização notada no jornal O Exemplo. Mesmo sem mencionar a palavra raça, a classe e 
outros termos tornavam-se nos textos de Sophia Ferreira Chaves expressões da coletividade 
reunida em torno de uma ideia de raça. Como destacado por diversos estudiosos do campo 
do pós-abolição, a racialização nem sempre opera em sentido negativo; não raro sustentou e 
sustenta a construção de sentidos positivos, identidades, coesão, famílias e grupos sobre os 
quais concepções de raça imputam sentidos negativos, depreciativos, desumanizadores, 
aniquiladores (ALBUQUERQUE, 2009; CÔRTES, 2012; ROSA, 2014; SILVA, 2017). 

Conforme ressaltou Nilma Lino Gomes (2017), a educação constitui um dos cernes do 
Movimento Negro e, a imprensa negra, como sua integrante, “[...] rompe com o imaginário 
racista do final do século XIX e início do século XX que, pautado no ideário do racismo 
científico, atribuía à população negra o lugar de inferioridade intelectual” (GOMES, 2017, 
p. 29). Tais saberes desestabilizadores, das pessoas negras em movimento, resultaram em leis 
e diretrizes que garantem, na contemporaneidade, ações afirmativas no campo do currículo. 
Dentre elas destacam-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 
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Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, de 2004. 
Dentre outras diretrizes, está a “[...] divulgação e estudo da participação dos africanos e de 
seus descendentes em episódios da história do Brasil, na construção econômica, social e 
cultural da nação, destacando-se a atuação de negros em diferentes áreas do conhecimento, 
de atuação profissional, de criação tecnológica e artística, de luta social” (BRASIL, 2004). 

Sophia Ferreira Chaves surge como uma mulher negra que deve ser estudada, cujo saber 
deve ser compartilhado nas escolas. A Lei número 10.639, de nove de janeiro de 2003, sobre 
a qual versam as Diretrizes, indicam as áreas de Educação Artística e de Literatura e História 
Brasileiras como privilegiadas para o “[...] estudo da História da África e dos Africanos, a 
luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 
pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 2003). Portanto, a trajetória e os escritos de 
Sophia Ferreira Chaves podem e devem ser utilizados em processos educativos.  

Se, no passado, Sophia Ferreira Chaves valeu-se da imprensa para disseminar suas ideias 
e reforçar um projeto de levantamento moral e intelectual por meio da instrução, no presente, 
tais registros tornam-se valiosos para a construção e disseminação de histórias outras. 
Histórias e possibilidades que chegam e chegaram a pessoas brancas, como a autora deste 
artigo, sobretudo a partir da leitura e da vivência com intelectuais negras. Por isso, o presente 
artigo também é uma tentativa de divulgar a importância de autoras como Sophia Ferreira 
Chaves e todas as demais citadas para a luta antirracista. Luta que passa pelo campo 
educacional, central para o campo de estudos do pós-abolição, e que se amalgama à luta 
contra o “epistemicídio”. Expandindo as definições de Boaventura de Sousa Santos, Sueli 
Carneiro assim definiu o conceito, em sua tese na área da Filosofia da Educação: 

 
Para nós, porém, o epistemicídio é, para além da anulação e desqualificação do 
conhecimento dos povos subjugados, um processo persistente de produção da 
indigência cultural: pela negação ao acesso à educação, sobretudo de qualidade; pela 
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de 
deslegitimação do negro como portador e produtor de conhecimento e de 
rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo 
comprometimento da auto-estima pelos processos de discriminação correntes no 
processo educativo. Isto porque não é possível desqualificar as formas de 
conhecimento dos povos dominados sem desqualificá-los também, individual e 
coletivamente, como sujeitos cognoscentes. E, ao fazê-lo, destitui-lhe a razão, a 
condição para alcançar o conhecimento ‘legítimo’ ou legitimado. Por isso, o 
epistemicídio fere de morte a racionalidade do subjugado ou a sequestra, mutila a 
capacidade de aprender etc. […] É uma forma de sequestro da razão em duplo 
sentido: pela negação da racionalidade do Outro ou pela assimilação cultural que em 
outros casos lhe é imposta (CARNEIRO, 2005, p. 97).  
 

Em uma de suas últimas colaborações, Sophia Ferreira Chaves trouxe sentido 
metafóricos advindos de sua observação de um temporal que se abateu sobre Porto Alegre 
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em um dia de verão escaldante e abafado. Intitulado Descrição, registra expectativas em 
relação à mocidade e esperanças de tempos melhores, com uma aurora sorridente e bela: 

 
[…] Ao assistir tudo quanto descrevi, se me representou: a noite, a Sociedade 
envolvida na atmosfera abafadiça dos vícios; as nuvens negras, o egoísmo e o amor 
próprio geradores de trovões dos preconceitos, dos relâmpagos da vaidade, da chuva 
das convenções, do vendaval da desarmonia, e a barquinha é a ignorância em que a 
tripulação – a humanidade – luta embalde para alcançar o porto salvador. 
O naufrágio é o período de transição do estado em que nos encontramos ao estado 
em que devemos atingir, e a salvação dos náufragos, a vitória do nosso esforço sobre 
as condições humilhantes em que nos encontramos. 
A aurora sorridente e bela, afigura os dias sublimes imediatos àquele de nossa 
conquista de instrução e de mútuo auxílio na verdadeira expressão da palavra. 
[…] 
Portanto mocidade, alerta! É chegado o momento da luta, e se a medonha tempestade 
desabar sobre vossas cabeças: lutai! Lutai! Mas não desanimeis, e quando depois de 
tantas fatigas, de tantos sacrifícios a bonança da Instrução nos levar ao desejado 
porto, quebrada a canoa da Ignorância, ide descansar na formosa praia da Ilustração, 
ouvindo o murmúrio doce do balouço suave das águas (PEPITA, 1904g). 
 

Notas 

1  O Exemplo surgiu em 1892 e, a primeira fase, encerrou em 1897, somando 194 edições. Foi refundado em outubro de 
1902 e o primeiro intervalo foi registrado em janeiro de 1903. Entre outros intervalos, sobreviveu até 1930, registrando 
mais de mil edições, das quais cerca de 70% está salvaguardada (PERUSSATTO, 2018). 

2  Constância Lima Duarte (2016, p. 14) diferencia imprensa feminina e feminista a partir da abordagem. Enquanto a 
primeira é redigida e dirigida às mulheres, a segunda, além disso, “se diferenciará por protestar contra a opressão e a 
discriminação e exigir a ampliação de direitos civis e políticos”. 

3  A Grinalda possuía um formato semelhante ao de O Exemplo, com quatro páginas e três colunas. Existem três 
exemplares sob a guarda da Biblioteca Rio-Grandense: um de 1893 e dois de 1897 (FONSECA, 2005); O Corimbo foi 
dirigido por Revocata Heloísa de Mello e Julieta de Mello Monteiro, na cidade de Rio Grande, e existiu entre 1883 e 
1943 (VIEIRA, 1997). Para saber mais sobre O Escrínio e sua fundadora, Andradina América de Andrade e Oliveira, 
ver Gautério (2015). 

4  Sobre a construção histórica e as implicações políticas da associação da mulher ao trabalho doméstico e ao cuidado, sob 
uma perspectiva que articula gênero, raça e classe, ver Davis (2016). 
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