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RESUMO 

 

 

Este trabalho objetiva reunir e analisar parcela da produção literária publicada pela 
poetisa e artista baiana Alcina Dantas (1895-1974), em periódicos da cidade de 
Feira de Santana (BA) e Itaberaba (BA). Esta pesquisa, de fontes primárias, 
pretende discutir a atuação da intelectual em periódicos como Folha do Norte 
(1909), Folha da Feira (1933-1935), Gazeta do Povo (1959-1960), O Itaberaba 
(1926-1954), entre outros. Com o intuito de compreender a contribuição dessa 
poetisa para a escrita de mulheres em Feira de Santana, foram incluídas escritoras 
contemporâneas de Alcina Dantas, tais quais Edna Teixeira (19?-19?), Georgina de 
Mello Erismann (1893-1940), Florísia Arlete (1921-), Rosa de Portugal (1903-19?), 
Aita (19?-19?) e Zoíla Ribeiro Chagas (19?-19?). Essa análise inicia-se com uma 
reflexão sobre a pesquisa de resgate de autoras, que surge a partir de 
questionamentos de estudiosas feministas norte-americanas, com relação à 
ausência de mulheres no cenário da literatura prestigiada no Ocidente, tais quais 
Sandra Gilbert e Susan Gubar. No Brasil, tal discussão será realizada por Zahidé 
Muzart (1995; 2004; 2009), Constância Lima Duarte (2003; 2007; 2010), Ívia Alves 
(2002; 2006), dentre outras pesquisadoras. Dessa forma, o presente estudo alinha-
se aos trabalhos desenvolvidos, no Brasil, pela denominada pesquisa de Resgate de 
autoras. Assim, seguindo essa linha de pesquisa, foi realizada uma contextualização 
acerca da história das mulheres feirenses da primeira metade do século XX, a fim de 
entender a trajetória de Alcina Dantas, cujas atuações em vários espaços artísticos 
dessa cidade, tais quais o Cine-Teatro Santana e a Rádio Cultura foram marcantes. 
Por fim, foram estudadas parte das produções literárias dessa poetisa, angariadas 
ao longo dessa pesquisa, evidenciando, a partir de seus textos, a sua relevância no 
seu contexto sócio-histórico. Isso porque ela trata, entre outros temas, dos direitos 
das mulheres em Feira de Santana, na primeira metade do século passado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura baiana, literatura de autoria feminina, Resgate de 

autoras, Alcina Dantas. 

 

 



ABSTRACT 

 

This work aims to gather and analyze part of the literary production published by the 
poet and artist from Bahia, Alcina Dantas (1895-1974), in the city of Feira de Santana 
(BA) and Itaberaba (BA). This research, from primary sources, intends to discuss the 
intellectual work in periodicals such as Folha do Norte (1909-), Folha da Feira (1933-
1935), Gazeta do Povo (1959-1960), O Itaberaba (1926-1954) among others. In 
order to understand the contribution of this poet to the writing of women in Feira de 
Santana, contemporary writers of Alcina Dantas were included, such as Edna 
Teixeira (19? -19?), Georgina de Mello Erismann (1893-1940), Florísia Arlete (1921-
), Rosa de Portugal (1903-?), Aita (19? -19?) and Zoíla Ribeiro Chagas (19? -?). This 
analysis begins with a reflection on the research of authors' rescue, which arises 
from questions made by feminist scholars in the United States, regarding the 
absence of women in the scene of prestigious literature in the West, such as Sandra 
Gilbert and Susan Gubar. In Brazil, such a discussion is carried out by Zahidé Muzart 
(1995; 2004; 2009), Constância Lima Duarte (2003; 2007; 2010), Ívia Alves (2002; 
2006), among other researchers. Thus, the present study is in line with the work 
developed in Brazil by the so-called Rescue Research of authors. Therefore, 
following this research, a contextualisation was made about the history of women 
from the first half of the twentieth century, in order to understand the trajectory of 
Alcina Dantas, whose performances in several artistic spaces of this city, such as 
Cine-Teatro Santana and Radio Cultura were outstanding. Finally, part of the literary 
productions of this poet, collected during this research, were studied, showing, from 
her texts, her relevance in her socio-historical context, because it deals, among other 
themes, with women's rights in Feira de Santana, in the first half of the last century. 

KEYWORDS:Literature of Bahia, authored feminine literature, Rescue of authors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Meu coração quer falar1 

 

Meu coração 
Diz 

Sim... Não... 
Sim...Não 

Assim parece 
Alguma coisa 
Querer dizer 

Mesmo não sei  
O seu querer 

 
Fala meu coração, 

Diz o teu existir 
[...] 

Olha, meu coração, 
Se a Razão, 

Impedir-te 
E dominar-te 

Fala, fala, 
Mais alto ainda, 
Que te ouvirei, 

E direi, 
Que teu mal, 
Há de findar. 

[...] 
(Alcina Dantas, 1930) 

 

 

 

 Com a finalidade de apresentar, logo na abertura desta dissertação, Alcina 

Dantas (1895-1974) ao (à) leitor (a), julgou-se pertinente trazer um trecho de um dos 

seus poemas, pois esse foi o gênero literário de maior preponderância de sua 

produção. Porém, tal intento, de imediato, causou inquietações: qual seria o melhor 

poema? De uma lista de mais de cem textos, publicados em periódicos de Feira de 

Santana e de Itaberaba (cidades do interior da Bahia), esse foi o questionamento 

mais aflitivo. Assim, como escolher, entre tantas opções, algo que pudesse resumir 

tamanha produção? 

                                                             
1 Este poema está completo no “Anexo A”. 
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 Decerto, as dúvidas não pararam nessa primeira pergunta. Afinal, esta 

dissertação do mesmo modo trata, de maneira despretensiosa, de outras escritoras 

feirenses. Dessa maneira, embora Alcina Dantas seja, deveras, o objeto de estudo 

deste trabalho, algumas escritoras, tais quais Florísia Arlete (1921-) e Edna Teixeira 

(19?-19?), entre outras, se fazem presentes, a fim de contextualizar a produção 

dessa poetisa, dentro da escrita literária feita por mulheres, em Feira de Santana, na 

primeira metade do século XX.  

Isso posto, outra pergunta nasce: qual seria o melhor texto para apresentar 

não só a sua literatura, como também os desafios e impasses, tão seus quanto das 

outras escritoras feirenses? Tal escolha deve ser condizente com o intuito de 

evidenciar, além disso, que as mulheres, incluindo, obviamente, Alcina Dantas, a 

despeito das tentativas de silenciamento – manifestado de uma das formas mais 

implacáveis, que é obscurecer a relevância de seus textos – escreveram, 

publicaram, enfim, fizeram literatura, nessa cidade. 

 Dessa forma, “Meu coração quer falar”, de 1930, publicado no jornal feirense 

A Folha do Norte2, foi eleito para cumprir essas demandas. Para compreender essa 

escolha, convida-se o (a) leitor (a) a lê-lo tendo em mente as dificuldades 

enfrentadas pelas escritoras brasileiras em publicar (e, portanto, em dizer) os seus 

escritos (MUZART, 1995; 2004; 2009). 

Ocorre que, ao ler esse poema, deveras, ele trata de dilemas voltados para os 

sentimentos, isto é, para os problemas do “coração”. Acontece que, nesse poema, 

vê-se uma encruzilhada entre o dizer e o não dizer. Note-se a insistência, por parte 

da voz lírica, em usar os verbos “dizer” e “falar”. Parece um impasse banal, mas 

essa impressão pode ser balançada, caso esse impasse seja contextualizado. A luta 

por um espaço para se expressar, quando se trata de uma escritora, importa de 

maneira significativa. Considere que, para as escritoras brasileiras, as tentativas de 

silenciamento de suas produções estiveram lado a lado com as suas publicações. 

Entre dizer ou não, havia sempre o controle sobre as suas palavras por parte dos 

críticos literários, dos pais, dos maridos, dos filhos... Era preciso, portanto, ter o 

cuidado ao escolher as palavras antes de publicá-las, sob pena de serem 

rechaçadas em público (e em casa).  

                                                             
2 Assim como os demais periódicos em que Alcina Dantas publicou, esse jornal será apresentado nos 

capítulos, a seguir. 
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Assim, exprimiu Zahidé Muzart (2009, p.28), na apresentação do terceiro 

volume das obras de referência para o estudo da mulher na literatura brasileira, 

Escritoras brasileiras do século XIX: “Se uma dessas escritoras pudesse agora se 

manifestar, diria, provavelmente, que está contando com a sua benevolência, no 

caso de chegar a ter lido os seus escritos, pois parte significativa deles foi realizada 

apesar de tudo e de todos”. Não foi muito diferente em Feira de Santana, ao se 

observar a falta de apreciação pública – no caso, nos periódicos consultados, como 

A Folha do Norte – de seus pares com relação aos seus textos, excluindo-se disso 

poucos nomes como Georgina Erismann (1893-1940), contemporânea de Alcina 

Dantas, conforme será explicado no primeiro capítulo dessa dissertação. 

Nesse sentido, mais uma vez trazendo o poema “Meu coração quer falar”, 

salienta-se a referência ao desejo de falar, implícito no título, com o verbo “querer”. 

Ressalta-se, ainda, a ênfase com que a “razão” está sempre a barrar o desejo a ser 

externalizado, dificultando o próprio entendimento sobre esses sentimentos latentes: 

“Assim parece/ Alguma coisa/ Querer dizer/ Mesmo não sei /O seu querer”. Esse 

retrato sobre a razão, mais do que a disputa entre o bom senso e a sensibilidade 

que o eu lírico enfrenta, pode servir para as seguintes considerações: a “Razão” 

aqui, com letra maiúscula, não deixa de ser também o ato de incorporar os limites 

sociais, ao ponto destes conduzir o que pode ou não ser dito. E para uma mulher, 

que escreve “apesar de tudo e de todos” (MUZART, 2009, p.28), esses limites 

pesam muito mais do que para os homens. É, preciso, portanto, questionar tais 

limites para que os desejos falem “mais alto” – aproveitando aqui as palavras do 

próprio poema.  

O questionamento sobre o lugar da mulher na sociedade feirense, não por 

acaso, está presente no primeiro texto publicado pela autora, “Direitos femininos”, de 

1927. Para que seus questionamentos não permaneçam esquecidos, é preciso, 

portanto, trazer à tona a produção de Alcina Dantas, falando “mais alto” do que os 

limites sociais que lhes foram impostos. Ademais, a partir dela – e com ela –, outras 

vozes de escritoras feirenses também podem ser ouvidas. 

 Dessa forma, o cerne desta dissertação consiste em analisar a contribuição 

de Alcina Dantas para a literatura escrita por mulheres, em Feira de Santana. 

Afirma-se que houve uma escrita literária assinada por mulheres, nesse local, devido 

a trabalhos como os de Lizir Arcanjo Alves (1999) e Ívia Alves (2002), que 
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registraram algumas escritoras feirenses das primeiras décadas do século XX, como 

as irmãs Miranda, Eufrosina e Áurea Miranda. Além disso, a partir do encalço da 

trajetória literária de Alcina Dantas, foram identificadas outras escritoras, suas 

contemporâneas, tais quais Edna Teixeira, Florísia Arlete, Georgina de Mello 

Erismann, Rosa de Portugal (1903-?), Aita (19?-19?) e Zoíla Ribeiro Chagas (19?-). 

A maior parte dessas autoras publicaram em periódicos feirenses e, no caso preciso 

de Alcina Dantas, esse foi o único veículo impresso no qual foi possível encontrar os 

seus textos. 

 A pesquisa sobre a literatura em periódicos desse município tem sido objeto 

de estudo há cerca de duas décadas, como é o caso do trabalho de Ana Angélica 

Vergne de Morais (1998), um dos pioneiros sobre isso. Nessa cidade, houve uma 

quantidade substancial de jornais, entre o século XIX e XX. No entanto, apenas um 

sobreviveu aos dias atuais, com uma quantidade significativa de edições, a saber, a 

Folha do Norte. Boa parte de seu acervo está digitalizado no Museu da Casa do 

Sertão, localizado na UEFS (Universidade Estadual de Feira de Santana).  

Com relação aos textos literários publicados em periódicos que já foram 

analisados por estudiosos da academia universitária, destaca-se o interesse 

majoritário em estudar poetas. Esses são os casos dos trabalhos de Cristiane 

Magalhães Porto (1999), Marcela Rodrigues Soares (2008), Grazyelle Reis dos 

Santos (2009) e, mais recente, o de Cíntia Portugal de Almeida (2016), conforme 

será mais discutido no primeiro capítulo. Quando se trata das escritoras, no entanto, 

ainda não houve uma sistematização exaustiva do que elas escreveram, incluindo o 

que Alcina Dantas publicou. Não cabe, nesta dissertação, no entanto, fazer um 

levantamento esgotante das produções dessas autoras, uma vez que o foco deste 

trabalho é trazer à tona os textos de Alcina Dantas. No entanto, cabe mencioná-las 

(e uma delas pode-se dizer registrar, que é o caso de Edna Teixeira) para refletir 

sobre esse esquecimento, pois, ainda que situado em um nível local, faz parte, na 

verdade, de um contexto bem mais amplo no que toca à literatura brasileira. Basta 

averiguar como, não faz muito tempo, não havia uma produção na academia 

universitária brasileira que fosse consistente, dando conta de compilar e organizar 

dados sobre as obras de escritoras brasileiras até a publicação de Escritoras 

brasileiras do século XIX, de Zahidé Muzart (1999). 
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 Há pelo menos três décadas, a reflexão sobre a presença de mulheres na 

literatura brasileira favorece um entendimento mais alargado sobre a própria 

formação dessa literatura. Acontece que, do ponto vista do cânone da literatura 

brasileira, a compreensão sobre o que é literatura encerrava-se, na esmagadora 

maioria, em obras de escritores. Assim, a pesquisa de Resgate de autoras, surgida 

nos anos de 1980, com a participação de um conjunto de pesquisadoras das 

diversas universidades brasileiras, visou a contornar o cenário sinalizado, 

empreendendo, para isso, um esforço para rastrear as produções de escritoras 

brasileiras.  

É partindo do trabalho desenvolvido pelas pesquisadoras dessa área que este 

estudo sobre Alcina Dantas inscreve-se. Como já foi dito, a autora não foi 

contemplada ainda em uma investigação mais abrangente, embora tenha sido 

registrada em dissertações de mestrado e livros publicados por intelectuais de Feira 

de Santana, tais quais os de Ana Angélica Vergne de Morais (1998) e Cristiane 

Magalhães Porto (1999). Publicando em periódicos desde os fins da década de 1920 

até o final da década de 1950, Alcina Dantas escreve, além de poesia, alguns textos 

em prosa. Com efeito, um dos intuitos desta pesquisa de mestrado consiste em, 

justamente, reunir tal produção, na tentativa de proporcionar-lhe uma maior 

visibilidade, dentro (e fora) da comunidade científica. É preciso salientar que se a 

comparar a boa parte das produções de suas contemporâneas, nos periódicos 

feirenses, fica evidente a longevidade de suas publicações e, por isso mesmo, 

justifica-se a pertinência de se deter com maior atenção sobre a trajetória dessa 

escritora. 

Para cumprir tais propósitos, essa dissertação foi dividida em três partes 

principais. No primeiro capítulo, “Em Feira de Santana, as mulheres escreveram?”, 

localizando a presença de Alcina Dantas em Feira de Santana, lança-se o olhar para 

a escrita de mulheres nessa cidade, entre o final da década de 1920 e final dos anos 

de 1950, a fim de levantar quais os motivos possam elucidar, de maneira mais 

detalhada, o porquê essa parte da literatura feirense não mereceu uma reflexão de 

maior fôlego. Explica-se ainda como a literatura de Alcina Dantas será encarada, ao 

longo deste trabalho. Nesse sentido, foram incluídos os trabalhos desenvolvidos 

pela área de pesquisa de Resgate de autoras, no Brasil, e em particular, na Bahia, 

uma vez que é possível encontrar algumas respostas para o vazio apontado, a partir 
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do trabalho de tais pesquisadoras(es). Por fim, para situar Alcina Dantas no contexto 

da escrita de mulheres dessa cidade, foram feitos comentários sobre alguns poemas 

e crônicas das poetisas e escritoras Georgina de Mello Erismann, Edna Teixeira, 

Florísia Arlete, Aita, Rosa de Portugal e Zoíla Chagas, apresentando os temas em 

comum entre elas. 

 No segundo capítulo, “Mulheres que deixaram histórias: o caso de Alcina 

Dantas”, para contextualizar sobre a escrita da autora, buscaram-se mais 

informações sobre a história das feirenses, observando as discussões sobre a 

formação da classe média, nesse local, e as disputas entre os grupos pertencentes 

à elite dessa cidade, tendo em vista cada período em que ela escreveu. Parte-se do 

entendimento de que sua literatura (e a desenvolvida pelas outras escritoras) 

relaciona-se com as discussões presentes nas classes sociais apontadas e que, por 

seu turno, foram veiculadas nos periódicos como A Folha do Norte. Em seu caso, 

importa principalmente a classe média, à qual ela pertencia. Assim, destaca-se 

como Alcina Dantas não era uma exceção à regra desse momento, ou seja, como 

algumas mulheres fizeram parte das artes e eventos culturais de Feira de Santana, a 

despeito das resistências de setores conservadores da cidade. 

 Ademais, para precisar a atuação de Alcina Dantas, dando conta de algumas 

informações sobre a sua vida, tratou-se dos dados biográficos encontrados pela 

autora e pesquisadora desta dissertação, localizando-a na história cultural e artística 

da cidade, nessa altura. Salienta-se que, para além da literatura, Alcina Dantas 

circulou em outros espaços artísticos. Tal descrição de sua vida foi realizada a partir 

das entrevistas com os ex-participantes do programa de rádio para crianças, Brasil 

de amanhã, o qual ela criou, nos anos de 1950, sem deixar de lado, ainda, alguns 

textos escritos por eles. Dessa maneira, torna-se evidente o quanto Alcina Dantas foi 

presente não só na literatura, como em outras artes da Feira de Santana da primeira 

metade do século XX, tais quais no Cine Teatro Santana, casa de espetáculo que 

exibia filmes e abrigava outros eventos culturais da cidade, nos anos 1930. Alcina 

Dantas tocava piano durante exibições de filmes nesse lugar. Além disso, na própria 

Rádio Cultura, local onde a artista atuou, durante os chamados “anos dourados”. 

 Já no terceiro capítulo, “Alcina Dantas: uma trajetória literária em Feira de 

Santana”, foram discriminados os poemas e textos em prosa de Alcina Dantas, 

reunidos durante essa pesquisa. No que toca aos jornais de Feira de Santana, foram 
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identificados textos da Folha do Norte, Folha da Feira, Gazeta do Povo e O 

Vanguarda. Foram também localizados textos seus em O Itaberaba, da cidade de 

Itaberaba. Como foram rastreados mais de 100 textos dessa autora, julgou-se 

melhor analisar o gênero literário mais recorrente, isto é, a poesia, tendo em vista 

alguns temas de sua produção, como a (re)avaliação do amor (romântico), o 

marianismo, a natureza, o tema local (o caboclo, o roceiro, a música popular), 

situando-a em relação à produção literária baiana, literatura essa considerada tanto 

considerando alguns dos poetas consagrados pela historiografia literária, quanto as 

poetisas que foram esquecidas pelos estudiosos dessa área.  

Para que esse capítulo não fosse apenas panorâmico, selecionou-se o tema 

da representação da mulher, uma vez que a autora dedicou algumas de suas 

produções para as questões referentes à condição de “ser mulher”. Para discutir 

isso, sempre se teve em mente que a escritora, por ser da classe média dessa 

cidade, fala a partir desse lugar. Além disso, destacam-se os ecos de um 

pensamento feminista, no Brasil, presentes nessa representação trabalhada por 

Alcina Dantas. Tal pensamento surge a partir da publicação da norte-rio-grandense 

Nísia Floresta, em Direitos das mulheres e injustiças dos homens, de 1832, tradução 

livre de Reivindicações dos direitos da mulher de Mary Wollstonecraft (2016 [1792]), 

e além de outros textos, como o ensaio, “A mulher”. Percebe-se, dessa forma, tal 

ressonância na similaridade entre os títulos “Direitos femininos”, de Alcina Dantas 

(1927) e o visto na tradução livre de Nísia Floresta. 

 Por fim, faz-se um balanço da pesquisa, em “Considerações finais”, 

apresentando as possibilidades de investigação a qual a produção textual de Alcina 

propicia. Além disso, retomam-se algumas observações realizadas ao longo da 

dissertação. Em “Anexos”, foram transcritos os poemas e textos usados ao longo 

desse estudo, tanto de Alcina Dantas, e os das demais escritoras mencionadas, 

além das entrevistas realizadas sobre essa poetisa. Espera-se, dessa maneira, que 

os textos de Alcina Dantas falem mais alto do que o esquecimento que lhes foi 

imputado. 
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2. EM FEIRA DE SANTANA, AS MULHERES TAMBÉM ESCREVERAM? 

 

Gosto de sentir 
À Florísia Arlete, poetisa a florir as colunas do nosso jornal – “Folha do Norte” 

 
Gosto de sentir o perfume dos teus versos 

Feitos de luz sublime da tua imaginação 
Teus Florísia, a poesia de encantar; 

Em cada verso flor a perfumar. 
(Alcina Dantas, 1943). 

 

A pergunta do título foi feita mais por estranhamento do que por dúvida. Ainda 

que algumas escritoras façam parte de memoriais poéticos (OLIVEIRA, 2001), sejam 

listadas em dissertações de mestrado (MORAIS, 1998; PORTO, 1999; SANTOS, 

2008; RAMOS, 2007) e mencionadas em textos sobre a literatura de Feira de 

Santana do século passado, pouco se destaca, no entanto, quanto à necessidade de 

se debruçar, com mais atenção, sobre a literatura de mulheres na cidade. O poema 

acima, “Gosto de sentir”, é um dos vários exemplares de que, sim, mulheres, 

feirenses nascidas ou que residiram nessa terra, publicaram poemas, crônicas, 

textos de opinião, seja em jornais de Feira de Santana3, no século XX ou em outros 

periódicos baianos4 e, ainda, em livro, como foi o caso de Florísia Arlete5. E, pelo 

menos no caso de Alcina Dantas6 e Florísia Arlete7, percebe-se uma apreciação de 

uma poetisa8 em relação à outra, como fica evidente no trecho do poema da 

primeira, atribuindo aos versos de Florísia Arlete um“[a] poesia de encantar”, além 

da resposta da segunda, em “Gosto de ouvir”, publicada também em 1943, no 

                                                             
3 Segundo Rollie Poppino (1968), Feira de Santana é alçada à cidade em 1873. 
4 A exemplo de O Itaberaba, no caso de Alcina Dantas. 
5 Publicou o livro de poesia Retratos da vida, em 2000. Ademais, Florísia Arlete, por vezes, assina os 
seus poemas, na Folha do Norte, como “Florísia Arlete de Freitas Morais”, além de “Florísia Arlete” ou 
ainda “Florísia Morais”. 
6 Alcina Dantas (1895-1974) nasceu em Itaberaba e faleceu em Feira de Santana. 
7 Florísia Arlete (1921-) nasceu em Feira de Santana. 
8 Embora haja um dissenso sobre o uso de poetisa, devido ao teor pejorativo que lhe foi atribuído pela 
crítica literária, faz-se o uso aqui desse termo por três motivos. O primeiro diz respeito à metodologia 
empregada pela linha de pesquisa resgate, mas especificamente explicada nos três livros intitulados 
Escritoras brasileiras do século XIX, organizados por Zahidé Muzart (1999), (2005), (2009). A 
organizadora afirma manter o uso de poetisa, justamente, por causa da escolha feita por essas 
escritoras pelo termo, a altura em que publicaram. Por fim, o terceiro motivo reside na necessidade de 
repensar o porquê a palavra poetisa tornou-se tão pejorativa. Baseando-se nas palavras de 
Constância Lima Duarte (1997, p.92), para ser considerada boa escritora, era preciso abandonar todo 
um cenário atrelado ao feminino e, assim, o “poema passava a ser ‘viril’, ‘forte, ‘duro’, e a poetisa era 
alçada à categoria de ‘poeta’ ou de ‘um poeta como os nossos melhores’”. Ou seja, tudo atrelado ao 
feminino é reduzido a algo menor, insignificante. Ressignificar o uso de poetisa significa fortalecer o 
passado de nossas poetisas. 
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mesmo jornal, com a seguinte dedicação “À insigne e delicada poetisa, Alcina 

Dantas, com a gratidão de Florísia Arlete”9, em um tipo de sororidade característico 

da própria literatura escrita por mulheres, na Bahia (ALVES, 1999). 

O motivo deste poema abrir esta seção não se encerra por aqui. Almeja-se, 

sobretudo, trazer à cena não só Alcina Dantas, poetisa a ser estudada ao longo 

deste trabalho, como também a própria escrita de mulheres, em Feira de Santana, 

de maneira geral, a fim de se compreender a necessidade de contextualizar o lugar 

de fala dessas escritoras. A discussão sobre o chamado “lugar de fala” é ampla e 

não se pretende trazê-la exaustivamente neste capítulo. Como exemplo, pode-se 

apontar que, em linhas de pesquisa como a dos Estudos Culturais, um trabalho que 

se propõe a questionar quem fala – pois esse sujeito do discurso nunca seria 

politicamente inocente – é Edward Said (1978), em O Orientalismo, ao tratar da 

relação entre autoria e como se representa o Oriente, tanto do ponto de vista do 

lugar quanto simbolicamente. No que toca à linha de pesquisa de Resgate de 

autoras, o “lugar de fala” é trazido à cena para destacar que, ao se discutir sobre 

autoria de mulheres, é preciso frisar de qual classe, raça e localização geográfica as 

escritoras em questão fazem parte. 

Antes disso, porém, cabe uma observação: como a presença de mulheres 

nessa literatura local é algo incontestável, não é fortuito questionar os motivos que 

possam elucidar não haver ainda um trabalho dedicado especificamente à escrita 

literária de mulheres, em Feira de Santana. Primeiramente, convém frisar que é 

recente a preocupação em registrar e analisar as manifestações literárias, na Feira 

de Santana do século XX. Mesmo os poetas, hoje consagrados, Godofredo Filho10 e 

Eurico Alves11, tiveram as suas produções reunidas e publicadas, em livros, apenas 

                                                             
9 Sobre essas citações, não será analisada a representação sobre o que é ser poetisa, aqui atrelada 
à delicadeza, nos poemas referidos. Esta parte do texto preocupa-se, unicamente, em apresentar as 
duas poetisas. 
10 Nasceu em 1904, em Feira de Santana, e faleceu em 1992. Sua obra foi reunida no livro Irmã 
Poesia, em 1986. No seu caso, o poeta chegou a publicar livros em vida. No entanto, como o número 
das edições era limitado, a reunião de sua produção de 1986 teve como objetivo fazer circular a sua 
poesia. 
11 Nasceu em Feira de Santana em 1909 e faleceu em 1974. O seu livro mais famoso é o Fidalgos e 
Vaqueiros, de 1953. Sua obra poética foi reunida com o título Poesia, em 1990. Além disso, seus 
textos em prosa, publicados nos mais diversos periódicos baianos, foram reunidos em um livro com 
título de A paisagem e o homem, e publicado em 2004. 
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entre os anos 1980 e 1990, para que, só assim, pudessem ser mais facilmente 

estudados12.  

Foi a partir da dissertação de mestrado de Ana Angélica Vergne de Morais 

(1998), Santa’na dos olhos d’água: resgate de literatura de Feira de Santana, na 

década de 1990, que os escritores da Folha do Norte13, foram registrados, incluindo, 

dentre eles, as mulheres que “enfrentaram o desafio de publicar os seus escritos” 

(MORAIS, 1998, p.82), como Maria José Dantas Carneiro14, Emma e Veritas15, 

Estefânia Menna16, que escreveu sob o pseudônimo de Binóculo, Dora Regina17, 

Laura Meireles18, Isalina19 e Alcina Dantas20. Ainda na mesma década, Cristiane de 

Magalhães Porto (1998)21 faz um estudo panorâmico a respeito da literatura 

feirense, entre os anos de 1940 a 1945, analisando, mais especificamente, 

Godofredo Filho e Eurico Alves. Um dos produtos finais de seu estudo consiste em 

um levantamento dos poetas que publicaram, na Folha do Norte, nos anos 

investigados, incluindo as poetisas Florísia Arlete e Alcina Dantas. Como se pode 

depreender, boa parte desses estudos se detiveram no jornal Folha do Norte, mas 

isso não quer dizer, contudo, que tais escritoras e escritores publicaram unicamente 

                                                             
12 Sobre a reunião da produção de Eurico Alves, existe uma revisão bibliográfica feita por Grazyelle 
Santos (2008, pp. 122-123). Ademais, é preciso referir o trabalho de Rita Olivieri-Godet (1999), que 
reúne ensaios sobre o autor, uma que vez que tal livro é leitura obrigatória quando se trata desse 
poeta e escritor. Outro estudioso que se debruçou sobre a obra euriquiana, com muita propriedade, 
foi Juraci Dórea (2012). Quanto a Godofredo Filho, na introdução de Irmã Poesia, Edivaldo 
Boaventura (1987, p.12) afirma que: “Preocupava-nos, no entanto, um aspecto de sua atividade 
poética. Godofredo Filho é um escritor de edições esmeradas, mas limitadas e fora de comércio. Por 
isso, quando da comemoração de seus oitenta anos de idade, por sugestão nossa, planejou-se a 
publicação nacional do conjunto de sua obra poética, sob os auspícios do Estado da Bahia”. Sobre o 
poeta, já existem diversos trabalhos, podendo ser elencado o de Mônica de Menezes Santos (2006). 
13 Jornal fundado em 1909, por Tito Ruy Bacelar, um político de Feira de Santana. 
14 Não foi possível encontrar informações sobre essa poetisa. 
15 Ana Angélica Vergne de Morais (1998, p.82) afirma que “Emma é um nome de fantasia. Não 
identificamos o nome original, mas como aparece uma autora que se assina Juliema, atribuímos a ela 
a responsabilidade também dos demais poemas”. 
16 Segundo Morais (1998, p.82) foi uma professora da cidade e assídua colaboradora da Folha do 
Norte. 
17 Não foi possível encontrar mais informações sobre essa escritora, na dissertação de Morais (1998). 
18 Não foi possível encontrar informações sobre Laura Meireles, na dissertação referida. 
19 Morais (1998, p.82) diz que “Isalina foi uma cronista feirense”. 
20 Assim, Morais (1998) registrou, “Direitos femininos”, de 1927, “Pérola dos astros – a quem me diz 
afetos”, “No cemitério”, “O céu da tua infância”, “Prece”, “O inverno chora”, “Um passeio pelo país dos 
crisântemos”, “Luar de agosto”, “Duas rosas”, “Gemidos de saudade”, “Manhã” e “O orgulho e a 
vingança”, todos de 1929. 
21 Essa estudiosa também registrou alguns dos poemas de Alcina Dantas, a saber, “Um sino canta” e 
”Lua bendita”, Além dela, Florísia Arlete também foi registrada, com os poemas ”Amor, saudade e 
esperança”, “A lembrança do passado”, “No bazar do destino”, “Serrinha”, “Vais ficar”, “Adversidade e 
ventura”, “Partida”, “Caboclo do Sertão”, “A filha do boiadeiro”, “Dentro da noite”. 
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neste jornal. Ocorre que há um acervo mais preservado deste jornal do que, por 

exemplo, A Folha da Feira22, em que Alcina Dantas, Georgina de Mello Erismann e 

Eurico Alves também publicaram, no início da década de 193023. 

Acrescente-se a isso outro fator a ser percebido com relação à ausência de 

estudos acerca das escritoras da cidade, que tem a ver com a própria invisibilização 

que pesou sobre os textos dessas poetisas e cronistas, se comparadas com a 

repercussão de poetas contemporâneos, reconhecidos pela intelectualidade local, 

na altura em que publicaram. Com as exceções de Georgina de Mello Erismann24 e 

de Edith Gama e Abreu25, essas escritoras não tiveram o reconhecimento literário (e 

intelectual) de seus pares, e, mesmo se houve, não foi publicizado, por meio de 

crítica literária, nos jornais consultados, como ocorreu com as duas autoras 

citadas26.  

Esse aspecto foi determinante para que essa produção fosse deixada mais de 

lado; afinal, pouco (ou nada) se discute sobre o que não foi reconhecido. 

Exemplares disso são os trabalhos até então realizados sobre a literatura feirense, 

além daqueles com um perfil mais panorâmico27: 1) O livro sobre Aloísio Resende de 

Ana Angélica Vergne de Morais e Cristiane Porto (2000), um poeta negro que 

abordava sobre o candomblé, em seus poemas. Resende fez sucesso e foi 

                                                             
22 Periódico fundado em 1928, cujo proprietário era Martiniano Carneiro. 
23 Como já foi referido na introdução, o acervo do Museu da Casa do Sertão, localizado na 
Universidade Estadual de Feira de Santana, dispõe de arquivos digitalizados do jornal Folha do Norte 
do início e ao fim do século XX. No tocante ao Folha da Feira, há apenas entre os anos 1931 a 1935. 
No Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, há os jornais impressos da Folha da Feira entre 1928 a 
1931. No Arquivo Público da Bahia, há impressos da Folha do Norte entre 1910 a 1975, mas com 
edições esparsas. 
24 Nasceu em Feira de Santana, em 1893 e faleceu em 1940. Foi musicista, além de ter escrito 
poesias, reunidas no livro de Carlos Mello (2007). Charellys Rianne S. Souza (2010) fez um trabalho 
de conclusão de curso sobre essa autora, trabalho esse que, diga-se de passagem, não está 
disponível para ser consultado. 
25 Nasceu em Feira de Santana, em 1903. Para mais informações sobre essa feminista, ver ARAÚJO; 
ALVES, 2002, além da dissertação de Maria da Conceição Pinheiro (2001). 
26 A crítica literária era uma forma de legitimar e facilitar a entrada, no meio literário, para a escritora 
iniciante. Como se sabe, a inserção de mulheres na literatura não foi uma empreitada fácil, devido 
aos preconceitos contra a(s) mulher(es), uma vez que as limitavam ao espaço privado, principalmente 
quando se trata daquelas que pertencem à classe burguesa. Uma das formas de driblar essa 
realidade era o de recorrer à acolhida de um crítico literário. Para mais informações, ver Sylvia Paixão 
(1989) Ívia Alves (2002). 
27 Além de Ana Angélica Vergne de Morais (1998), Cristiane de Magalhães Porto (1999), é preciso 
mencionar, ainda, Grazyelle Reis dos Santos (2008), que se voltou para a literatura feirense entre os 
anos de 1950 e 1960. Quanto a trabalhos sobre autores específicos, um dos mais recentes foi o de 
Cintia Portugal de Almeida (2016), a respeito de Salles Barbosa, poeta do século XIX. O trabalho de 
Laís de Souza Lessa Freitas (2013) sobre Maria Dolores também pode ser elencado aqui. No 
entanto, a poetisa em questão atuou em Salvador, no jornal O Imparcial da Bahia. 
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extremamente elogiado pelos seus pares, sendo homenageado mesmo depois de 

sua morte, nos anos 1940. 2) A dissertação sobre Honorato Bonfim Filho, de 

Marcela Soares (2009), um médico e literato que escreveu poemas esteticamente 

ligados ao Romantismo e ao Parnasianismo, sendo bem recebidos pela crítica local, 

quando os publicou. Fica evidente com os dois exemplos que, a partir de algum 

reconhecimento (dos pares ou da crítica), acaba-se circulando mais facilmente uma 

produção literária e, consequentemente, passa-se a ser considerada como algo mais 

urgente a ser estudada. 

Vislumbrando esses pontos, é preciso salientar, no entanto, que se voltar 

apenas para essa literatura escrita por mulheres é importante porque significa 

perscrutar valores de uma parcela da sociedade feirense que, na primeira metade do 

século XX, demandava, inclusive, o reconhecimento de uma voz própria, sem ser 

rechaçada pela intelectualidade masculina (local), como se verá em “Direitos 

femininos” de Alcina Dantas (1927). Esse recorte específico com relação à escrita 

assinada por mulheres não deixa de ser também um ato político, a saber, o de 

visibilizar vozes que não foram propriamente ouvidas, no momento em que atuaram 

artisticamente. Existe uma necessidade de compreender mais sobre outros fazeres 

poéticos para além do canto saudoso sobre o vaqueiro feirense, visto em Eurico 

Alves, poeta e poesia já tão apropriadamente estudados e valorizados. 

É verdade que muitas dessas escritoras já foram dicionarizadas, como Áurea 

Miranda28, Eufrosina Miranda29, ambas estudadas por Lizir Arcanjo Alves (1999) e 

Ívia Alves (2002), e mesmo Edith Mendes da Gama e Abreu já foi analisada na 

dissertação de mestrado por Maria da Conceição Pinheiro (2001). Mas interessa a 

este estudo, sobretudo, situar as contemporâneas de Alcina Dantas, unindo essas 

vozes por um objetivo em comum: tentar visibilizar, um pouco mais, a escrita dessas 

mulheres, dentro contexto feirense, sem ter a pretensão de dar conta totalmente 

deste estudo sobre a escrita de mulheres em Feira de Santana nesta dissertação de 

                                                             
28 Não há dados sobre a data de nascimento ou de morte, no livro de Ívia Alves (2002). Foi 
professora, em Salvador. Publicou o livro Fragmentos d’alma: versos da adolescência, em 1918. 
Colaborou nos jornais Bahia Ilustrada e Revista do Brasil. Para mais informações, ver: (REIS; ALVES. 
2002, pp. 235-257). 
29 Não há dados sobre a data de nascimento ou de morte, na obra de Ívia Alves (2002). Foi 
professora particular, em Feira de Santana. Publicou o livro Eflúvios: primeiros poemas, em 1909, 
tendo uma segunda edição, em 1911. Colaborou nos jornais A Paladina do lar, Revista do Brasil e na 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico. Para mais informações, ver: (REIS; ALVES, 2002, pp. 
321-337). 
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mestrado. Em primeiro lugar, porque seria preciso pesquisar de maneira mais detida 

sobre essas poetisas/cronistas, algo que foge ao escopo do tema deste trabalho. 

Segundo porque a totalidade é algo utópico30, sobretudo em uma pesquisa que 

envolve a busca de textos em periódicos: sempre pode ter um poema publicado do 

qual não se teve/pôde ter acesso; um texto que se perdeu seja porque não existe 

mais um exemplar deste ou daquele jornal, seja porque o material pode estar 

incompleto ou rasurado, entre tantos percalços. 

Este preâmbulo abarcando a escrita de mulheres em Feira de Santana e (a 

falta de) reconhecimento literário por parte de seus pares faz-se presente porque se 

busca, nesta seção, pensar sobre a importância do contexto social, histórico e 

político dessa cidade para analisar a escrita de Alcina Dantas, no século XX, e, em 

geral, para analisar a literatura feita por essas mulheres.  

Essa relevância de contextualizar nasce a partir de três pontos cruciais, que 

serão apresentados ao longo desta seção: 1) a literatura presente nos jornais foi 

importante para a constituição dos discursos que fundamentaram a ideia de cidade e 

modernização feirense. Clóvis Ramaiana de Oliveira (2000, p.82) afirma que “a 

construção do jornalismo na cidade dos anos iniciais do século envolve um diálogo 

com a poesia divulgada nos periódicos e com os seus autores, estabelecendo as 

conexões da produção com a elaboração de Feira de Santana”; 2) o fato de Alcina 

Dantas ter vivido majoritariamente em Feira de Santana e região31. Desse modo, os 

seus escritos podem contribuir bastante para entender a escrita de mulheres nesse 

local, principalmente se se considerar que essa poetisa reivindicou um lugar como 

artista, no texto “Direitos femininos”, como será visto; 3) a necessidade de delimitar o 

que se entende por literatura de mulheres, ou mesmo por “mulheres” e como a linha 

de pesquisa do GT A Mulher na Literatura, Resgate de autoras, no Brasil, foi crucial 

para que os textos dessas escritoras fossem consideradas objetos dignos de estudo. 

Nesse sentido, a partir da linha de pesquisa de resgate, busca-se apreender, entre 

outros aspectos por que essas escritoras feirenses não foram reconhecidas quando 

publicaram, incluindo Alcina Dantas. 

                                                             
30 Isso sem contar com as teorias contemporâneas que, ao se debruçarem nas ideias de Gilles 
Deleuze e Guatarri (1995) e o conceito de cartografia, em Mil platôs, solapam qualquer tentativa de 
totalizar ou universalizar, pois se corre o risco de cair em essencialismos.  
31 Informação obtida por meio de entrevista com Oydema Torres Ferreira, ex-aluno do Brasil de 
amanhã. Entrevista realizada pela autora desta dissertação em 17 de fevereiro de 2017. 
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Não se pretende esgotar os três pontos neste primeiro capítulo, mas sim 

indicar as diretrizes usadas para interpretar a literatura de Alcina Dantas, reunida 

nesta pesquisa de mestrado, sem deixar de considerar também as demais escritoras 

da cidade. Neste capítulo, dar-se-á mais ênfase aos estudos desenvolvidos pela 

linha de pesquisa Resgate, uma vez que os procedimentos metodológicos usados 

nesta dissertação se baseiam nessa linha de pesquisa. O objetivo em antecipar, de 

maneira geral, algumas informações sobre a visão ideológica dos grupos de elite da 

cidade é alinhar a discussão sobre o local onde Alcina Dantas publicou com a 

exposição a ser feita, na segunda seção deste capítulo, sobre a metodologia de 

pesquisa eleita. Como será notado, situar o lugar de fala das escritoras é parte 

fundamental para a pesquisa de resgate. 

Esses três pontos serão entrelaçados, na tentativa de responder as ligações 

feitas entre contexto feirense e literatura escrita por mulheres (sem nunca perder o 

foco principal, que é a literatura de Alcina Dantas), dando particular ênfase ao 

terceiro ponto. Nele, relacionam-se os estudos de gênero e feministas, além da 

teoria envolvendo literatura e estudos sobre a (s) mulher (es) propriamente dita. Os 

primeiros, como os de Sandra Azeredo (2014), Adriana Piscitelli (2004), Linda 

Nicholson (2000) salientam a importância de não se homogeneizar a noção de 

mulher. Para isso, é necessário levar em consideração o contexto, a classe, a raça, 

sexualidade, entre outros traços marcantes para caracterizar e compreender de qual 

mulher se fala. Como, neste texto, trata-se da mulher que publicou em Feira de 

Santana, é preciso estar atento a essas categorias, a fim de não cair em 

essencialismos sobre “a mulher” dessa cidade.  

Dentre essas teorias mencionadas, quanto à literatura, salienta-se a linha de 

pesquisa de Resgate de autoras brasileiras, uma vez que os estudos desenvolvidos 

pelas pesquisadoras Zahidé Muzart (1995; 2004; 2009), Constância Lima Duarte 

(2003; 2010), Sylvia Perlingeiro Paixão (1999), Ívia Alves (2002), e tantas outras, 

explicam o processo de apagamento de escritoras brasileiras pela historiografia 

literária hegemônica. Dessa forma, é preciso sublinhar que a falta de estudo sobre 

essas escritoras feirenses não foi algo isolado, incluindo-se, portanto, o caso da 

poetisa Alcina Dantas, tendo em vista o cenário nacional. É pertinente notar, 

entretanto, que, mesmo nos estudos panorâmicos aludidos sobre tal literatura local, 

as poetisas são registradas, algo que já demonstra uma atenção em não as deixar 
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cair no esquecimento, até pouco tempo corriqueiro, de estudos desse feitio, como os 

promovidos pelas histórias da literatura referidas.  

Voltando ao primeiro ponto apresentado, que tem um significativo impacto 

sobre o segundo, é preciso ter em mente que, no século XX, Feira de Santana 

passa por transformações de ordem urbana. Parte da elite da cidade inflama-se em 

discursos a respeito da organização citadina, do progresso, empurrando para a 

margem parcela da população feirense, estigmatizada como símbolos do atraso 

rural. Eram os vaqueiros, os moradores das periferias, as/os prestadoras de serviço, 

como os aguadeiros e carreiros; praticantes do candomblé, entre outros (OLIVEIRA, 

2011). São as mulheres e homens da roça, que plantam “milho e feijão / Para São 

João”32.  

Muitos dos que escreviam sobre a formação de uma nova Feira de Santana 

eram também poetas, cronistas, colaboradores dos jornais, como foi o caso de 

Honorato Filho, Arnold Silva (que escreveu um dispendioso inventário da história 

social de Feira de Santana, nas crônicas da Vida feirense). Vários poemas, nessa 

altura, glorificam essa cidade a despontar no sertão da Bahia, “Amante do progresso 

/ à glória alçada” (MIRANDA, 2001). Inúmeros textos, como crônicas e artigos de 

opinião, avolumam-se nas páginas da Folha do Norte, registrando a insatisfação por 

parte dessa parcela da elite com relação à indisciplina do corpo social feirense 

(OLIVEIRA, 2011). Ao mesmo tempo, forja-se o discurso do que seria aceitável, de 

qual o comportamento adequado, incluindo o que diz respeito às mulheres feirenses. 

Esse controle sobre a mulher, em Feira de Santana, não parece ser 

inexplicável. É preciso estar atento para um contexto maior, no que respeita a uma 

organização política, no Brasil, que cresce, entre os anos 1920 e 1930: o 

feminismo33. A formação desse movimento contribuiu para desestabilizar a 

naturalização de determinados lugares atribuídos a homens e mulheres, como foi (é) 

o caso da política. Desse modo, uma das pautas fundamentais para uma fração 

dessas feministas foi o direito de votar. Foi justamente no início do século XX que foi 

criada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino por Bertha Lutz (1894-1976) 

e demais companheiras, no início da década de 1920 (DUARTE, 2003). Em Feira de 

                                                             
32 Trecho do poema “No roçado”, de Alcina Dantas, publicado em 1943, na Folha do Norte, que será 
retomado neste capítulo mais adiante.  
33 Com relação à formação do feminismo no Brasil, na década de 1920, tomaram-se as reflexões a 
partir do artigo “Feminismo e literatura no Brasil”, de Constância Lima Duarte (2003). 
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Santana, essa articulação do feminismo, na primeira metade do século XX, em 

geral, não passou ao largo.  

As notícias sobre as conquistas feministas, no Brasil e no mundo, aparecem 

nas edições entre as décadas de 1920 e de 1930 do jornal Folha do Norte. Cristiana 

Barbosa de Oliveira Ramos (2007, p.121) situa que o interesse, por parte da 

intelectualidade local, pelo feminismo surge com o envolvimento, com repercussão 

nacional, de uma feirense, a professora Eulina Thomé de Souza. Em 1927, foi 

noticiado, nesse jornal, que o governo do Rio Grande do Norte aprova uma lei 

estadual dando direito ao voto das mulheres34 e, no mesmo ano, há uma rápida 

descrição sobre o feminismo na China35. Fica explícito também que se sabia a 

respeito do envolvimento de feirenses nesse movimento: em 1931, há uma nota 

sublinhando que, entre as quatro representantes da Bahia no 2º Congresso 

Feminista que aconteceria naquele ano, três eram feirenses – Edith da Gama e 

Abreu36, Judith Mendes, irmã de Edith da Gama e Abreu, e Celeste Cerqueira37. 

Não parece ser coincidência que, em 1927, Alcina Dantas publica “Direitos 

femininos”. Em linhas gerais, é um texto que diz bastante não só sobre a conjuntura 

de ser mulher (da classe média38 em formação), em Feira de Santana, mas também 

como era árdua a trajetória daquela que se arriscasse a aparecer em um lugar onde, 

para o meio intelectual dessa cidade, caberia apenas aos homens da elite: a posição 

de artista e de intelectual. No que concerne ao segundo ponto sobre a importância 

de contextualizar, é pertinente relembrar que, embora Alcina Dantas tenha nascido 

em Itaberaba, ela morou em Feira de Santana e região a vida inteira. Essa 

informação é importante porque, a partir dela, pode-se interpretar esse texto no que 

respeita às relações de gênero dentro dessa cidade. 

Escreve Alcina Dantas (1927, p.4), em “Direitos femininos”: “Contra todos os 

direitos aprimorados da Mulher são levantados protestos. Contra, muitas vezes, o 

                                                             
34 Duarte (2003, p.161) menciona que essa conquista foi comemorada nacionalmente pelas 
feministas, “E chegou finalmente o ano de 1927. O governador do Rio Grande do Norte, Juvenal 
Lamartine, antecipou-se à União e aprovou uma lei em seu Estado dando o direito ao voto às 
mulheres, para regozijo nacional das feministas”. 
35 O feminismo na China, Folha do Norte, 18 de junho de 1927, p.4. 
36 Nasceu em Feira de Santana, em 1903. Para mais informações sobre essa feminista, ver ARAÚJO; 
ALVES, 2002. 
37 Celeste Cerqueira (? -1943) foi uma cantora lírica da cidade. 
38 Essa formação da classe média surge, na cidade, sobretudo devido às atividades comerciais, que 
crescem ao longo do século XX, em Feira de Santana. Para mais informações, ver POPPINO,1968. 
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seu talento, quando ela é inteligente, dizem: Idiota”. São palavras fortes, 

destacando-se o uso do adjetivo em itálico, imbuídas, talvez, de certo desabafo 

sobre si, uma vez que não só ela, mas também a sua irmã, Esther Catharina, 

transitavam em espaços artísticos feirenses39, e, no caso de Alcina Dantas, tocando 

piano no Cine Teatro40, por exemplo.  

Desse modo, Alcina Dantas versa, sobretudo, sobre a liberdade (inclusive, a 

intelectual), da qual a mulher de sua época não usufrui. Embora ela não especifique 

à qual tipo de talento se refere, nas primeiras palavras do texto, pode-se pensar que 

contemple também o plano artístico, já que, sem o reconhecimento de uma 

inteligência, dificilmente é aceitável a possibilidade de alguém ser identificado como 

criador de arte41. Daí a força que o uso da palavra “idiota”, em itálico, no texto, 

provoca, porque insinua a violência, nada sutil, contra as mulheres que ousassem se 

considerar inteligentes. 

Não por acaso, a esse registro sobre o feminismo e a situação da mulher, 

segue-se o mais aceito, o discurso oficial sobre a mulher (de elite e da classe média 

em formação) da cidade: ligando-a ao lugar do casamento, da maternidade, presas 

ao privado, à casa, mesmo em tempos de euforia pela modernidade, pelo futuro de 

Feira de Santana como uma cidade “amanhecente”42. Embora o discurso oficial não 

seja totalmente incompatível com o discurso dessas feministas mencionadas, já que, 

para elas, não havia choque algum entre a mulher casar e participar da vida política, 

é necessário estar atento à manobra, imersa no discurso hegemônico43, em 

sobrevalorizar o casamento e a maternidade. Dentre os portadores dessa fala mais 

reconhecida, elencam-se, por exemplo, jornalistas, poetas e os discursos sobre a 

educação formal oferecida à mulher de elite (e da classe média em formação), com 

                                                             
39 Informação retirada em entrevista com Oydema Ferreira, concedida no dia 20 de março de 2017. 
40 Aline Aguiar Cerqueira dos Santos (2010) informa que O Cine-Teatro Santana surgiu em 1919. 
Para mais informações, ver o segundo capítulo desta dissertação. 
41 Esse argumento foi baseado a partir das próprias críticas literárias masculinas e as estratégias 
presentes nos paratextos de mulheres que se lançavam como escritoras, depreciando-se de 
propósito para serem aceitas. Ao fazerem isso, percebe-se a dificuldade de serem reconhecidas 
intelectualmente por parte dessa crítica. Zahidé Muzart (1990) escreveu sobre essa estratégia, e Ívia 
Alves (2002) percebe a mesma atitude por parte das escritoras baianas. 
42 Referência ao poema “A canção da cidade amanhecente” de Eurico Alves. Encontrado em Eurico 
Alves (1990). 
43 Sobre os discursos feministas da primeira metade do século XX, ver Constância Lima Duarte 
(2003). 
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a criação da Escola Normal, fundada em 1927, de acordo com Antonio Roberto 

Seixas da Cruz (2012). 

A maior prova disso é o pouco realce que se dá à inteligência das professoras 

formadas pela Escola Normal. Nas colunas sociais da Folha do Norte, escritas, boa 

parte, pelas próprias normalistas, divulgavam-se as formaturas das turmas de 1920 

e 1930. Nesses textos, muito se volta para a beleza, candura, meiguice, e, às vezes, 

sobre o bom desempenho nos estudos. Mas raramente se fala de uma desenvoltura 

intelectual, em particular (OLIVEIRA, 2011).  

Em algumas das descrições, ressalta-se também se a “professoranda”44 tinha 

algum pretendente ou se já estava noiva. Dentro de uma sociedade católica, como 

era a feirense45, é significativo que o casamento seja retratado como uma parte 

fundamental para caracterizar a jovem a se formar na Escola Normal e não as 

perspectivas, por exemplo, com relação ao seu futuro profissional, já que se trata do 

perfil de uma formanda. Vale trazer, para ilustrar, um trecho do poema “A escola”, de 

Eurico Alves, que captura a imagem da normalista atrelada ao casamento – e não 

em relação à sua atuação como professora: “E as sapinhas formadas na escola 

normal das poças / conhecem uma língua abemolada que só elas sabem manejar, 

originais: Meu marido sapo, / ...um... / Você não vá pra rua... / um!”46, em que o uso 

de “sapinhas” evoca uma atitude repetitiva e pouco reflexiva, particularizando-as ao 

ressaltar que “só elas sabem manejar”. 

É interessante notar que Georgina de Mello Erismann, que foi professora da 

Escola Normal, ao tratar das normalistas, em um de seus poemas, mostra uma 

postura diferente em relação a essas jovens, ao retratá-las com uma variedade de 

comportamentos para além da monotonia que a imagem das sapas, de Eurico Alves 

(1990), tem a oferecer. Assim, em “Normalistas”47, as inquietantes e, ao mesmo 

tempo, ordenadas normalistas surgem como: 

 

Um enxame de abelhas em torno da Colméia 
Isoladas, em pares, aos grupos… 
Num talatar de asas… 
Zumbe-zumbindo sonoramente… 

                                                             
44 Essa expressão era usada para designar as professoras da época. 
45 O catolicismo na cidade é abundantemente referido em Eurico Alves (1989; 2004). Poppino (1968) 
também menciona a importância do catolicismo na cidade, em seu livro Feira de Santana. 
46 Poema encontrado em Eurico Alves (1990, p. 70). 
47 Poema retirado do livro de Carlos Mello (2007, p.117). 
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Vieram do jardim. 
Roubaram das flores o pólen doirado… 
E alegres e aligeras, 
entram todas 
na Colméia da Ciência… 
Vão fabricar o mel sublime da Instrução. 

 

Apesar da metáfora com as abelhas, o segundo verso mostra que, de 

maneira contrária à ideia de ordem rígida que esses pequenos animais acabam por 

nos trazer à mente, as normalistas dividiam-se, pois poderiam estar “isoladas”, “em 

pares”, “aos grupos”, de forma que o eu lírico confere-lhes uma singularidade. É com 

essa singularidade que elas conversam, partilham entre si os seus conhecimentos 

“zumbe-zumbindo sonoramente”, como a onomatopéia “zumbe-zumbindo” sugere, 

uma troca de conhecimento com um toque de ousadia, pois elas roubam “o pólen 

dourado” das flores.  

Por fim, elas “Vão fabricar o mel sublime da Instrução”, afinal de contas, elas 

serão futuras professoras, dentro da ideia da educação como missão, ideia essa 

presente no adjetivo “sublime”. De maneira geral, a educação como paladina do 

futuro do país era algo forjado nesse momento histórico, em um contexto nacional e 

feirense, em particular. Assim, é pensando no contexto de tal cidade, diante das 

demandas pela educação brasileira, que Antonio Roberto Seixas da Cruz (2012, 

p.53) vai dizer que “[...] a criação da Escola Normal de Feira de Santana justificava-

se pela carência de estabelecimentos de ensino, importantes para a divulgação de 

conhecimentos imprescindíveis à formação do patriota, comprometido com a defesa 

e o progresso da nação”. 

Dessa forma, a partir das descrições anteriores a respeito de Feira de 

Santana, nota-se que as relações de gênero constituem uma peça analítica 

fundamental para pensar, a já aludida, construção do imaginário da cidade. Em meio 

ao desejo de modernização, o papel da mulher (de elite e da classe média) seria o 

de manter a família centrada no marido e filhos. O progresso não deveria/poderia 

abalar essa relação, vista de maneira fixa, entre homens e mulheres. Mesmo as 

normalistas perpetuariam a figura maternal48, em sala de aula, não sendo 

                                                             
48 Tal visão, deveras, não é algo exclusivo de Feira de Santana. Assim, Guacira Lopes Louro (2007, 
p.51), ao percorrer a trajetória da entrada das mulheres na educação brasileira no início do século 
XX, vai dizer que “O magistério era visto como uma extensão da maternidade, o destino primordial da 
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encaradas, dessa forma, como intelectuais. Para trazer à cena esses sujeitos, é 

indispensável, portanto, fazer considerações a respeito do terceiro ponto levantado, 

isto é, as concepções da teoria feminista, dos estudos de gênero e, no tocante à 

literatura de mulheres feirenses, da pesquisa de resgate de autoras. 

Vasta é a bibliografia sobre os estudos de gênero e feministas, no Brasil e de 

maneira geral. O que interessa para esta análise, contudo, diz respeito às noções do 

conceito sobre mulher (es) e, principalmente, no que concerne à relação entre esse 

conceito e a literatura. Basta ter em mente que os chamados estereótipos de gênero 

recaem em determinadas características atribuídas ao “homem” e à “mulher”. Assim, 

usando as informações anteriores sobre as normalistas feirenses, à guisa de 

ilustração, as características atinentes a uma suposta meiguice e candura fazem 

parte dos códigos sociais que encerram a noção de feminino, ligando-a à mulher 

como se lhe fosse inerente, da sua natureza. 

Acontece que a noção de mulher – talvez fosse melhor dizer mulheres, no 

plural – à qual Linda Nicholson e Adriana Piscitelli se referem não se relaciona com 

essa visão naturalizada aludida, mas sim com uma proposta de pensar em 

“mulheres em contextos específicos” (PISCITELLI, 2004. p. 43-66). Assim, a primeira 

estudiosa (NICHOLSON, 2000, p.34) sugere “pensarmos o sentido de “mulher” como 

capaz de ilustrar o mapa de diferenças e semelhanças que se cruzam”. Trata-se de 

visibilizar as várias vozes que ecoam quando se diz “mulheres”, vozes essas, tanto 

do ponto de vista da raça, etnia, sexualidade, quanto do local de onde se fala. 

Tais observações feitas por essas autoras não deixam de ser um 

desdobramento de uma ampla discussão vista em teorias feministas sobre o que é a 

mulher. Essa discussão ocorre principalmente a partir da década de 198049, pois o 

conceito passa a ser (re)visto à luz de outros vieses, como a perspectiva racial, dos 

estudos pós colonialistas e dos estudos de gênero a partir da década de 1990, que 

questiona o que é uma mulher, a partir da teoria queer, como é o caso de Judith 

Butler. Vale dizer que, em 2017, alguns ensaios das teóricas que são 

                                                                                                                                                                                              
mulher. Cada aluno ou aluna era representado como um filho ou filha espiritual e a docência como 
uma atividade de amor e doação à qual acorreriam aquelas jovens que tivessem vocação.” 
49 Merecem ser lembradas aqui Sojouner Truth, que coloca, em “Eu não sou uma mulher?”, já no 

século XIX, a questão da especificidade da mulher negra diante das discussões feministas vigentes 
nos EUA, desse momento. Além disso, no Brasil, Lélia Gonzalez, na década de 1970/1980, trata das 
problemáticas referentes à mulher e à raça,. 
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representativas de cada um dos vieses apontados, como Chandra Talpade Mohanty, 

bell hooks, Gayatri Spivak, a própria Judith Butler citada, entre outras, foram 

traduzidos para o português e publicados com o título de Traduções da cultura: 

perspectivas críticas feministas, livro esse, por sua vez, organizado por Izabel 

Brandão, Ildney Cavalcanti, Claudia de Lima Costa e Ana Cecília A. Lima (1970-

2010). Essas traduções são importantes porque divulgam para o (a) leitor(a) que não 

é familiarizado (a) com o inglês textos que são considerados clássicos da história do 

feminismo e dos estudos de gênero. 

É dessa maneira que se compreende tratar a literatura de mulheres em Feira 

de Santana: atentando-se ao contexto específico dessa cidade. Pensar nesse 

contexto específico significa fazer um levantamento, de maneira geral, de quantas 

mulheres participaram das atividades literárias na supramencionada cidade, na 

primeira metade do século XX. Como já foi chamada a atenção no início do texto, 

boa parte dessas autoras não foram ainda conside radas em um estudo que as 

abrangesse. É, nesse sentido, que se dirige o olhar para o trabalho desenvolvido 

pela linha de pesquisa de Resgate de autoras. Zahidé Muzart, Constância Lima 

Duarte, Ívia Alves, dentre tantas outras, debruçaram-se sobre a questão dos estudos 

da literatura escrita por mulheres, no Brasil, que, como já foi dito anteriormente, 

foram esquecidas pelo cânone. Antes de trazer um painel sobre essas escritoras 

feirenses, e de uma apresentação geral sobre Alcina Dantas, é preciso detalhar de 

que maneira a pesquisa voltada à produção literária de mulheres foi encarada, no 

Brasil. 

 

1.1. Ouvindo as falas-a-menos50: o resgate de escritoras brasileiras 

 

Depois de 30 anos, pode parecer fácil para quem estuda a literatura escrita 

por mulheres discorrer sobre os poemas, contos, peças teatrais, romances os quais 

tantas autoras escreveram, no Brasil. Ocorre que há um terreno já consolidado de 

trabalhos a respeito de escritoras situadas principalmente entre o século XIX e XX, 

seguramente pertencentes, agora, ao cenário literário brasileiro, recuperadas de 

                                                             
50 Essa expressão foi retirada de Sylvia Perlingeiro Paixão (1989), no que respeita ao processo de 
repressão do desejo da mulher, feita pela crítica literária, sobretudo ao se pensar no caso Gilka 
Machado.  
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anos a fio de desconhecimento, como se fossem anônimas por escolha, mas que, 

na verdade, foram forçadas a terem essa condição, graças à falta de 

reconhecimento de seus textos pela crítica literária hegemônica. Foi preciso que, em 

geral, outras mulheres lessem tais escritoras, sentissem a necessidade de registrá-

las, estudá-las, compreendê-las diante de uma sociedade que, há muito, as relegou 

a uma sombra pálida na imensa tradição literária que muito pouco as contemplou – 

quando as contemplou. 

Desse modo, em “Uma nova história da literatura”, prefácio do terceiro volume 

de Escritoras brasileiras do século XIX, Zahidé Muzart (2009, p. 22) afirma que “o 

objetivo principal da antologia é: 1) provar que, além de umas poucas reconhecidas, 

permaneciam no anonimato um número significativo de escritoras brasileiras do 

século XIX e, ao fazer isso a nossa crítica revisionista contribuiu para revigorar a 

crítica feminista nas universidades, estimulando novas pesquisadoras a produzirem 

textos novos sobre essas escritoras”. Constância Lima Duarte, em texto da 

comemoração de 25 anos do GT A Mulher na Literatura, afirma que  

 

Hoje podemos dizer (diferente de dez ou vinte anos atrás) que conhecemos 
nossas primeiras escritoras, que estamos mais atentas aos valores 
agregados às figuras femininas, que a revisão crítica dos códigos culturais 
encontra-se em processo, e que, por fim, enfrentamos a questão do cânone 
e da ausência de escritoras na maioria das antologias (DUARTE, 2011, 
p.23). 
 
 

Essa e outras questões serão desenvolvidas nesta seção, tendo em mente 

uma descrição geral da trajetória da pesquisa de Resgate, além de traçar, em linhas 

gerais, a metodologia usada pelas pesquisadoras. A pesquisa de resgate 

desenvolvida na Bahia será destacada, nessa parte, uma vez que se torna 

indispensável para refletir sobre o caso de Alcina Dantas, inserindo-a no contexto 

baiano. 

Na década de 1980, a linha de pesquisa Resgate nasce pelas mãos de 

pesquisadoras brasileiras que discordam da compreensão sobre a literatura dentro 

de um ponto de vista estritamente canônico. Essa discordância não foi, sem dúvida, 

fácil. Assim, Constância Lima Duarte diz que “Até recentemente – é fato conhecido – 

o estudo de questões relativas à mulher e sua representação na literatura não era 

considerado um objeto legítimo de pesquisa” (DUARTE, 2003, p.18). 
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A despeito desse cenário de pouca receptibilidade quanto à inserção de 

tópicos concernentes às questões de gênero e feminismo, já na década de 1970 

observa-se o interesse por estudos que dessem conta de perspectivas outras, além 

do veiculado pelo cânone, isto é, em sua maioria, de homens, brancos, autores 

europeus e norte-americanos (DUARTE, 2002).  

Sobre a noção de cânone, Roberto Reis (1992, p.71) observa que 

 

Nas artes e nas literaturas [...] cânon significa um perene e exemplar 
conjunto de obras – os clássicos, as obras-primas dos grandes mestres –, 
um patrimônio da humanidade (e, hoje, percebemos com clareza, esta 
‘humanidade’ é muito fechada e restrita) a ser preservado para as futuras 
gerações, cujo valor é indisputável. 
 

Heloísa Buarque de Hollanda (1992) indica que esses primeiros estudos 

entrelaçando a presença da mulher na literatura eram, em grande maioria, 

provenientes de iniciativas individuais ou episódicas, mas que, nos anos de  1980, 

com a organização de Encontros Nacionais “Presença da Mulher na Literatura”, 

houve uma institucionalização desse novo objeto de estudo. É nesse contexto que 

se insere o GT da ANPOLL (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e 

Linguística) A Mulher na Literatura, por sugestão da Prof. Dra. Susana Funck, em 

1986. Proliferam-se também núcleos de pesquisas e grupos de estudos referentes a 

esse tema, a essa altura. 

Deixando um pouco de lado a descrição dessa longa trajetória de pesquisa e 

voltando-se para efetivamente as produções do grupo, ao percorrer artigos, ensaios 

e dissertações/teses de pesquisadoras brasileiras da área dessa linha de pesquisa 

denominada de arqueologia literária), percebe-se um consenso em relação ao 

apagamento das mulheres no cânone literário nacional. Ainda que os objetos de 

seus trabalhos sejam diferentes, bem como os lugares de onde fala cada uma 

dessas estudiosas, teóricas como Zahidé Muzart (1995; 2004; 2009), Constância 

Lima Duarte (2003; 2010), Ívia Alves (2002) , Norma Telles (1992), Nancy Rita 

Ferreira Vieira (1999), entre outras, sublinham que, a despeito de terem escrito e 

publicado em jornais, revistas ou mesmo livros, a literatura de mulheres foi 

subnotificada, às vezes completamente silenciada, ao longo da formação de textos 

considerados angulares para a composição de textos considerados clássicos, 

silenciamento esse endossado/promovido pela historiografia literária dominante. 



33 

 

Dessa forma, Ria Lemaire (1994) acentua que a “história literária tem sido – 

com poucas exceções – fundamentalmente etnocêntrica e viricêntrica”, ao trazer 

apenas como aspectos relevantes a serem estudados os marcos realizados por 

homens (majoritariamente brancos, ocidentais). Zahidé Muzart (2003) assinala que, 

embora tenham sido uma presença constante nos periódicos do século XIX (tanto 

como colaboradoras, quanto como proprietárias), escritoras foram excluídas da 

historiografia literária. Constância Lima Duarte (1997) lembra das interdições às 

quais essas mulheres, no século XIX, estiveram sujeitas, em que o espaço público 

(no qual essas escritoras tentavam se inserir ao publicar os seus escritos em jornais) 

foi-lhes constantemente vetado pela intelectualidade masculina, formada por 

médicos, pela Igreja, sem deixar de mencionar a família (notadamente quando se 

trata dos maridos ou pais). Convém ressaltar que essas duas estudiosas, além de 

outras, voltaram-se principalmente para o século XIX, porque foram as escritoras 

situadas nesse período, no Brasil, as mais soterradas no esquecimento. Dessa 

forma, Muzart (2003, p.225) afirma que 

 

No Brasil, a literatura feminina somente começa a ser visível, ou um pouco 
respeitada, no primeiro quartel do século XX. Ainda que produtivas, nossas 
escritoras ficaram excluídas da historiografia literária, mas, curiosamente, 
embora à margem, a literatura feminina foi presença constante nos 
periódicos do século XIX, tanto nos dirigidos por homens quanto nos 
inúmeros criados e mantidos por elas próprias. 

 

Uma explicação possível para esse consenso entre essas estudiosas reside 

na constatação de que esse processo de apagamento está longe de ser aleatório. 

Há, por trás, uma ideia que lhe subjaz: a escrita, como pertencente a um lugar de 

criação, não faz parte daquilo que é atribuído ao chamado “universo feminino”. 

Assim, por exemplo, Norma Telles (1992), ao fazer uma genealogia do surgimento 

dos discursos sobre o feminino, no Ocidente, aponta que foi negada à mulher a 

autonomia, a subjetividade enquanto criadora, sendo vista, na maioria das vezes, 

como musa e criatura retratadas pelo artista criador. Desse modo, Telles (1992, 

p.51) afirma que “Tal qual Deus-Pai que criou o mundo e o nomeou, o artista é 

progenitor e procriador de seu texto – um patriarca estético. Nessas formulações 

estéticas, foi negada à mulher a autonomia, a subjetividade implícita na criação”. 



34 

 

Dessa forma, Zahidé Muzart (1995, p.90) provoca, em texto referente ao 

cânone literário, ao dizer que “A mulher, no século XIX, só entrou para a História da 

Literatura como objeto, é importante, para reverter o cânone, mostrar o que 

aconteceu quando o objeto começou a falar”. Foi preciso, portanto, ouvir essa fala-a-

menos, não só no sentido que Sylvia Paixão (1989) atribui a essa expressão, 

enquanto repressão do desejo (erótico, amoroso, etc.) presente na poesia dessas 

mulheres51 entre os séculos XIX e XX, como também na própria subtração das obras 

dessas escritoras, dentro do cenário literário consagrado pelo cânone, constituindo-

se em uma fala-a-menos que cresce, muitas vezes, não na rejeição virulenta de 

seus textos, mas, de forma contraditória, no silêncio, no apagamento de suas 

presenças na cena literária.  

Assim, para essas pesquisadoras, um dos componentes para a análise da 

formação dessa verdadeira “tradição de exclusão” das mulheres, no registro sobre 

as atividades literárias no Brasil, foi a crítica literária produzida tanto na altura em 

que elas escreveram, como posteriormente. É nesse sentido que Sylvia Perlingeiro 

Paixão (1980) vai denominar de “olhar condescendente” a forma como Arthur de 

Andrade, José Veríssimo, Humberto de Campos e Afrânio Peixoto vão se referir aos 

escritos de Gilka Machado (1893-1980) e Narcisa Amália (1856-1924). Nesse 

mesmo sentido, Constância Lima Duarte (1997, p. 90) desvela que “Mesmo aquelas 

[mulheres] que tivessem incentivo por parte da família, uma educação sólida e a 

oportunidade de publicar, a crítica se encarregava de mostrar que aquele não era 

seu lugar” e o olhar, em tese, benevolente revela-se, por fim, mais como 

cerceamento desses textos do que um incentivo, como se poderia supor.  

Tendo em vista essa exclusão apresentada, a metodologia de pesquisa usada 

por essas estudiosas leva em conta que “além do resgate, da publicação de textos, 

é preciso fazer reviver essas mulheres trazendo seus textos de volta aos leitores, 

criticando-os, contextualizando-os, comparando-os”, para, dessa forma “realocá-los 

no seu lugar na História” (MUZART,1995, p. 90). Nesse sentido, os três volumes dos 

livros Escritoras brasileiras do século XIX, organizados por Zahidé Muzart (1995; 

2004; 2009) são o resultado dessa pesquisa empreendida em quase todos os 

estados brasileiros.  

                                                             
51 Sylvia Perlingeiro Paixão (1989), mais especificamente, no que se refere a Gilka Machado e 
Narcisa Amália. 
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Na segunda introdução do segundo volume, a autora faz um balanço da 

pesquisa de resgate, tendo em vista os dois volumes anteriores. Mais uma vez, a 

autora descreve os percursos da pesquisa, mencionando as pioneiras neste 

trabalho, além de detalhar a metodologia usada, nos três livros. Na seção “A 

organização”, a autora elucida aspectos como de que maneira se teve contato com 

essas escritoras, em que lugares e como foram organizadas as informações 

achadas. Nesse sentido, Zahidé Muzart (2009) menciona as bibliotecas, arquivos 

públicos e particulares, bibliófilos, institutos de pesquisa e outros. No que respeita 

aos textos que trazem essas autoras, a pesquisadora ainda diz que há uma 

introdução atualizada e bibliografia minuciosa. Além disso, ela menciona que este foi 

um trabalho coletivo, reunindo pesquisadoras de várias partes do país. 

No tocante à pesquisa bibliográfica, a autora diz que foi realizada em 

antologias, conferências, entrevistas, dicionários especializados, enciclopédias, 

folhetos, histórias literárias, livros de crítica e de historiografia literária, periódicos e 

plaquetas. No que diz respeito à pesquisa em acervos literários, foi realizada em 

bibliotecas públicas de várias instituições, que são listados pela autora. Quando se 

trata da escolha das autoras, houve, como nos volumes anteriores, a tentativa de 

contemplar todos os estados brasileiros, o que não foi totalmente bem-sucedido por 

não conseguir encontrar as obras de algumas escritoras.  

Na Bahia, a antologia organizada por Ívia Alves (2002) teve como principal 

motivação fazer circular textos dessas escritoras que foram esquecidas da cena 

cultural da Bahia, na primeira metade do século XX. Para isso, a autora faz uma 

contextualização atinente às práticas sociais, às relações de poder e de gênero que 

se encontram tanto nos próprios textos dessas mulheres como também podem ser 

apreendidos pelos seus dados biográficos. 

Ademais, a autora explica as razões da escolha por tais escritoras para 

compor a antologia, além dos critérios usados para o recorte temporal e as 

intervenções nos textos (como a atualização ortográfica dos textos). Dentro dessa 

trajetória de pesquisa de resgate de autoras, na Bahia, não se pode deixar de citar 

as dissertações de mestrado de Maria da Conceição Pinheiro (2001), Nancy Rita 

Ferreira Vieira (1999), já mencionadas, Milena Britto de Queiroz (2001) e Vanilda 

Salignac S. Mazzoni (2001). A primeira analisa e registra a vida e obra de Edith da 

Gama e Abreu, que foi uma das feministas que mais se sobressaiu na Bahia, além 
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de ter sido escritora, bastante respeitada no século XX, tendo sido membro da 

Academia de Letras da Bahia. A segunda trata de Anna Ribeiro, a primeira 

ficcionista baiana, memorialista, cujos romances traziam como personagens 

mulheres que se aprimoravam profissionalmente para ganhar o seu próprio sustento, 

caso acontecesse algum revés em suas vidas. Já a dissertação de Milena Brito 

(2001) volta-se para Amélia Rodrigues, importante poetisa, teatróloga e uma das 

vozes sobre a educação e o feminismo, na Bahia. E, por fim, o trabalho de Vanilda 

Salignac S. Mazzoni (2001) volta-se para a escritora de Ilhéus Elvira Foeppel, que 

escreveu poesia e prosa. Essa escritora publicou livros com as suas produções, tais 

quais Chão e Poesia, de 1956 e Círculo do medo, uma coletânea de contos, de 

1960. 

Em outros textos de Ívia Alves (2006), entrevemos como a literatura escrita 

por mulheres baianas realizou-se em meio às amarras provocadas pela crítica 

literária masculina, que as desacreditava; às restrições de temas e formas de se 

expressar, sob pena de serem execradas moralmente, fazendo com que elas 

tratassem, em poemas e prosa, em geral,do cotidiano naturalizado como “feminino” 

pelos discursos de papeis de gênero reinantes. Para aplanar uma arena tão árida, 

como a do meio literário, às vezes era preciso recorrer a uma figura protetora para 

amparar as suas estreias, seja um parente influente, um poeta renomado ou a 

apreciação favorável de um crítico. 

A análise dessa autora reside, sobretudo, nas condições sociais e históricas 

impostas a essas mulheres e de como elas lançavam mão de estratégias para 

publicar seus escritos. Dentre elas, Ívia Alves (2006) menciona a autodepreciação, 

para não ferir a vaidade da escrita masculina, nos prefácios dos livros ou mesmo a 

indicação de que, em seus textos, não haveria nada moralmente alarmante para 

as/os suas/seus possíveis leitoras/es52.  

Entre artimanhas e receios, concessões e ousadias, as escritoras brasileiras 

como Carmozina Uzel53, Auta de Souza54, Delminda Silveira de Sousa55 e tantas 

                                                             
52 Ívia Alves faz referência direta a Zahidé Muzart. Muzart (1990), em “Artimanhas nas entrelinhas: 
leitura do paratexto de escritoras do século XIX”, já havia chamado atenção para essa 
autodepreciação proposital, demonstrando que a intenção por parte dessas mulheres seria a de não 
disputar um espaço de autoridade junto à comunidade intelectual formada maciçamente por homens. 
Assim, ela chama de artimanha esse posicionamento de praticamente pedir desculpas por publicar as 
suas “coisinhas”, em tese, desinteressantes. 
53 Nascida, provavelmente, em 1840 e falecida em torno de 1950. 
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outras inseriram-se em jornais, fundaram revistas e periódicos, publicaram poesias 

que poderiam flertar com a estética literária vigente ou não, escreveram peças, 

como foi o caso de Amélia Rodrigues, imiscuíram-se nas letras, desafiando os 

códigos sociais que as trancafiavam ao domínio do cuidado, seja de seus filhos, seja 

de seus maridos. Às vezes reiterando os discursos hegemônicos sobre o “ser 

mulher”, outras afastando-se, as escritoras brasileiras deixaram um legado de 

escrita. 

Respeitando os contextos específicos dessas escritoras, as estudiosas da 

linha de pesquisa Resgate lançam-se em uma investigação de ordem histórica, 

sociológica, política, com a finalidade de não se homogeneizar a literatura dessas 

mulheres. Destarte, Ívia Alves (2001, p.18) afirma que “As escritoras não formam um 

grupo homogêneo porque vêm de segmentos sociais diversos, de lugares 

geográficos diferentes, inclusive com histórias locais e pessoais diferentes”. É nesse 

sentido que, a despeito de poemas de Alcina Dantas abordarem temas que são 

vistos na literatura de autoria de mulheres na Bahia, como a natureza, para resgatar 

a sua trajetória, é preciso resgatar também uma parte da escrita de mulheres que 

igualmente escreveram, em Feira de Santana, considerando a cidade e as suas 

dinâmicas para, assim, entender melhor sobre Alcina Dantas. 

 

 

1.2. Sobre Alcina Dantas e escritoras locais 

 

NOTA PÓSTUMA 
 

Morre Alcina Dantas. A geração atual desconhece os feitos dessa mulher, 
descobridora de talentos e grande incentivadora de programas infantis do 
rádio local (antiga Rádio Cultura). 
D. Alcina, como era chamada, comandava o espetáculo da meninada aos 
idos dos cinquenta. Por detrás dos bastidores, o seu trabalho, desconhecido 
de muitos, era insano, manipulando um grupo de crianças, para conseguir 
um espetáculo dentro da realidade da época e com parcas condições 
financeiras. Naquele tempo, a dupla de apresentadores do rádio mais 
comentada era constituída por Itaracy Pedra Branca (atual Secretário do 
Turismo) e Olney S. Paulo (famoso cineasta feirense). 
Alcina se vai, deixando marcas para os pesquisadores e é sempre assim, o 
reconhecimento virá depois” (Folha do Norte, 1974).56 

                                                                                                                                                                                              
54 Nascida em 1876 e falecida em 1901. 
55 Nascida em 1854 e falecida em 1932. 
56 Esta “Nota póstuma” não tem uma autoria indicada no jornal em que foi publicada, sendo, portanto, 
nota do editor do jornal,. 
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Esta seção começa pelo fim. Geralmente, a descrição biográfica de um(a) 

autor(a) desnuda tópicos como quando e onde nasceu. No entanto, inicia-se esta 

seção com a nota de falecimento, publicada na Folha do Norte em 1974, pelo fato de 

ela ser instigante pelo desafio lançado: investigar sobre uma descobridora de 

talentos. Isso não quer dizer que a razão para destacar essa nota se encerra nesta 

observação. Começar pela notícia do fim da sua vida é puxar uma linha já 

parcialmente desfiada nas últimas palavras dessa “Nota póstuma”: “o 

reconhecimento virá depois”. E, em parte, o reconhecimento veio. Essa itaberabense 

de nascença, mas feirense por vivência, por assim dizer, revelou cantores, 

radialistas e personalidades, alguns atuantes no meio intelectual feirense, nos dias 

de hoje57. Foram alguns desses ex-alunos do programa dedicado ao público infantil, 

Brasil de Amanhã, que registraram sobre o seu trabalho na Rádio Cultura58, além de 

ter sido nomeada por Lélia Vitor Fernandes e outros membros como patrona da 

Academia de Letras e Artes de Feira de Santana. Antes de adentrar em mais 

aspectos biográficos sobre Alcina Dantas, a serem abordados de maneira mais 

detida no próximo capítulo, no momento interessa pensar sobre a sua presença na 

literatura feirense, em meio a outras escritoras. 

Dessa forma, ao reler a “Nota póstuma”, salta aos olhos que, nesse pequeno 

texto em homenagem à sua contribuição no plano das artes feirenses, os poemas, 

os pequenos ensaios sobre poesia e as crônicas de Alcina Dantas estampados na 

Folha do Norte, de 1927 a 1959, não foram apontados. Chama a atenção que, no 

jornal em que a poetisa publicou ao longo de pelo menos trinta anos, a sua presença 

literária tenha sido esquecida59. Como descobridora de talentos, valeu-lhe uma nota. 

No entanto, como criadora de arte nada foi dito. O silêncio mais uma vez fala. É 

preciso ouvir essa fala-a-menos. 

Na verdade, seria preciso ouvir as várias falas que se fizeram presentes nos 

jornais. Algumas delas, como a de Florísia Arlete e a de Edith da Gama e Abreu, já 

                                                             
57 A exemplo do radialista Itajaí Pedra Branca e do cantor Carlos Pitta, além da cantora feirense 
Dilma Ferreira. 
58 Segundo Leny Madalena de Souza Silva (2015), a Rádio Cultura surgiu nos anos de 1950, em 
Feira de Santana. Sobre tal rádio, outras informações serão dadas no segundo capítulo. 
59 Vale dizer que em 2015, Hugo Navarro, então proprietário da Folha do Norte, escreveu o texto 
“Alcina Dantas e outros”, publicado no referido jornal, em que a poesia de Alcina Dantas é 
rapidamente mencionada. 
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foram citadas na primeira parte deste capítulo. Cabe, agora, retomá-las juntamente 

com outros nomes, na tentativa de descrever um pouco mais sobre a literatura de 

mulheres em Feira de Santana.  

Isso significa, portanto, retomar a ideia de que não se pretende fazer uma 

pesquisa exaustiva sobre cada uma das autoras a serem comentadas. Dito isso, é 

preciso, de antemão, apontar que vários aspectos sobre essas escritoras ficaram 

lacunares. Por exemplo, não se pôde certificar: se elas lançaram mão da proteção 

familiar para publicarem os seus escritos, como era recorrente na época em que 

escreveram (ALVES, 2002); sob que circunstâncias escreviam, se eram pagas. 

Nesse sentido, só foi possível reunir pouca informação biográfica sobre essas 

escritoras nesta pesquisa. Para responder as questões levantadas, seria necessário 

um estudo de maior fôlego do que o empreendido nesta dissertação. De fato, já no 

caso de Alcina Dantas, os próximos capítulos tentam elucidar parte de tais 

questões60, uma vez que a sua trajetória literária e artística são o foco principal deste 

estudo. 

De toda forma, é necessário apresentar os critérios adotados para a escolha 

do período a ser estudado, no que tange a essa literatura mencionada. Como Alcina 

Dantas publicou do final da década de 1920 até aos fins dos anos de 1950, tomou-

se como critério de análise as autoras divulgadas nesse ínterim, sem deixar de 

considerar a poesia e a prosa daquelas que começaram a publicar nos anos de 

1950, mas permaneceram a escrever no início da década de 196061. Incluiu-se 

também essa última década porque Zoíla Chagas, ex-participante do programa 

Brasil de Amanhã, escreveu crônicas até a primeira metade dessa última década.  

Dito isso, entre os anos de 1930 e de 1940, os principais nomes foram os de 

Alcina Dantas, Georgina de Mello Erismann, Edith da Gama e Abreu, — que foi 

incluída aqui nem tanto pela quantidade de textos, mas, sim, pelo respeito intelectual 

que lhe era conferido pela crítica local62 —, e Edna Teixeira63. Nesse período64, 

                                                             
60 Mesmo sobre essa autora, não foi possível saber, ao certo, como ela passou a publicar os seus 

escritos na Folha do Norte e em demais periódicos. 
61 É devido a esse recorte que Ilze Porto não entrou nesta dissertação, uma vez que boa parte de 
seus textos são da segunda metade da década de 1960. Na realidade, não se sabe ao certo se essa 
escritora era feirense. Tal escritora foi registrada na dissertação de Grazyelle Santos (2008). 
62 Como pode ser averiguado no texto de Celso Carvalho, “O livro de Edith Gama”, publicado na 
Folha do Norte, em 1931. Apesar de ser citada aqui, ela não será analisada: em primeiro lugar, 
porque já existem estudos sobre a autora que dão conta de um painel sobre a sua obra; em segundo, 
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foram elas as colaboradoras mais frequentes do jornal Folha do Norte, sendo que a 

terceira ainda publicou em outros jornais locais, como A Folha da Feira. Entre os 

anos de 1940 e de 1950, Florísia Arlete publicou com frequência. Entre os anos de 

1950 e o início dos de 1960, Zoíla Ribeiro Chagas65 apareceu com especial 

destaque na página principal da Folha do Norte, além de Rosa de Portugal66 e Aita67 

também publicarem poemas. Dessa lista, algumas escritoras não foram ainda 

contempladas em um estudo dedicado somente às suas produções: são os casos de 

Edna Teixeira, Florísia Arlete68 e Zoíla Ribeiro Chagas. Boa parte dos seus textos 

trazidos à cena nesta dissertação ainda não foram analisados em trabalhos de 

literatura de grande fôlego, principalmente no que diz respeito a Edna Teixeira e 

Zoíla Chagas.  

                                                                                                                                                                                              
porque a quantidade dos seus textos publicados na Folha do Norte não se revelou expressiva, 
conforme foi apontado. 
63 Foi uma normalista da Escola Normal de Feira de Santana. 
64 Além delas, podem ser vistos os textos de Estefânia Menna, ou “Binóculo”, como assinava os seus 
textos na Folha do Norte. Entretanto, como essa escritora começou a escrever na década de 1920, 
antes de Alcina Dantas passar a publicar em tal periódico. Dessa forma, ela não foi incluída nas 
análises desta dissertação porque seria necessário considerar os seus textos em um recorte temporal 
que não cabe ser integrado a este trabalho, uma vez que interessa situar Alcina Dantas em seu 
tempo. Para algumas informações sobre essa escritora, ver Ana Angélica Vergne de Morais (1998). 
65 Foi aluna de Alcina Dantas, no programa Brasil de Amanhã. Foi também aluna da Escola Normal 
de Feira de Santana. Cruzando algumas informações, a partir do livro de Geraldo Lima (2015), 
parece que o seu nome atual é Zoíla Chagas Barata Lima. Em busca do seu paradeiro, foi possível 
encontrar, via web, o nome “Zoíla Barata” em um relatório de 2009/2010 da FUNCEB (Fundação 
Cultural do Estado da Bahia), relacionado ao Teatro Castro Alves, de Salvador. Possivelmente, trata-
se da mesma Zoíla Chagas, a jovem cronista da Folha do Norte. Isso porque, a partir da entrevista de 
Marquise Jales Fróes da Motta, realizada pela autora desta dissertação em 25 de agosto de 2017, a 
entrevistada afirmou que aquela escritora saíra de Feira de Santana para atuar no teatro de Salvador. 
66 Para saber mais sobre essa poetisa, contatou-se, por meio do site Facebook, Karen Bernardes de 
Siqueira. Essa conversa só ocorreu porque, na tentativa de rastrear mais informações sobre as 
autoras feirenses pesquisadas, a autora desta dissertação criou um post no grupo do Facebook 
intitulado de “Memórias de Feira de Santana”. Neste post, Siqueira alegou ser neta de Rosa de 
Portugal. Em um bate-papo disponível no mesmo site, em uma conversa, portanto, informal 
estabelecida pela autora desta dissertação com Karen de Siqueira no dia 1º de setembro de 2017, 
esta explicou que Rosa de Portugal nasceu em Portugal, em 1903, e veio para o Brasil ainda jovem; 
depois de várias desventuras, morou em Feira de Santana. No mesmo chat, ela enviou uma foto de 
um livro, retirada por ela. Esse livro, segundo ela relata, foi produzido por Regina Santos Costa, que 
seria, por sua vez, uma das filhas da poetisa, e cujo título consiste em Rosa de Portugal. Siqueira 
informou que, em tal livro, foram reunidos poemas em que Rosa de Portugal relata a sua vinda para o 
Brasil. Em tal fotografia, o nome completo da poetisa está como Maria Rosa Bernardes Santos. Rosa 
de Portugal seria, então, um pseudônimo. Como não se conseguiu contatar Karen de Siqueira 
pessoalmente nem pelo mesmo meio digital em outras tentativas, não se pôde divulgar tal fotografia 
nesta dissertação, devido à falta de uma autorização legal para isso. Outrossim, não foi possível 
adquirir um volume do referido livro. 
67 Não foi possível encontrar mais informações sobre a poetisa. Parece ter sido um pseudônimo. 
68 Embora Ana Angélica Vergne (2001) comente alguns poemas da poetisa, não foram identificados, 
ao longo desta pesquisa de mestrado, trabalhos voltados unicamente para a poesia de Florísia Arlete. 
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É verdade que as escritoras escolhidas para a análise não foram as únicas a 

publicar no período selecionado. Há, por exemplo, Flora Nobre, Benedita Melo, 

Dolores Assunção, Ivone Maria Galvão Rocha, as quais não foi possível saber mais 

informações sobre elas; além de Maria de Carvalho69, entre outras. O fato, porém, 

de não ter sido possível encontrar uma quantidade expressiva de textos dessas 

últimas tornou difícil a tarefa de encaixá-las nas considerações gerais a respeito da 

escrita literária de mulheres. Caso contrário, haveria o risco de imputar uma visão 

geral a algo que pode ser pontual nas suas poesias, pois nada garante que elas não 

tenham publicado em outros jornais, além dos consultados, ou em qualquer outro 

suporte.  

Desse modo, para estudá-las, cabe observar os seguintes pontos: em 

primeiro lugar, o gênero literário mais recorrente em suas produções; em segundo, 

os temas em comum vistos em tais textos.  

Ademais, vale trazer alguns poemas de Alcina Dantas, a fim de inseri-la no 

contexto de produção literária escrita por mulheres que produziram em Feira de 

Santana, no período selecionado. Entretanto, a sua poesia será estudada com maior 

atenção no terceiro capítulo. Isso significa que, no referido capítulo, serão descritos 

alguns de seus poemas, além de outros textos da autora, para contextualizá-los com 

a produção literária baiana do momento, discriminando ainda as datas e os locais de 

divulgação. 

Dito isso, no que diz respeito aos gêneros literários escolhidos de autoria 

dessas poetisas e escritoras, parte considerável trata-se de poesia. Assim, Florísia 

Arlete, Rosa de Portugal, Aita e a própria Alcina Dantas publicaram os seus versos, 

seguindo um padrão visto na literatura escrita por mulheres na Bahia (ALVES, 

2002). Já nos casos de Edna Teixeira e Zoíla Ribeiro Chagas, a crônica foi o gênero 

literário selecionado, o que outra vez entra em consonância com o que as escritoras 

baianas escreviam. Isso porque, em relação à prosa, o subgênero mais escolhido 

por elas foi a crônica (ALVES, 2006). É necessário sinalizar que, como há mais 

textos em poesia do que em prosa no corpus reunido, os exemplos retirados das 

produções são mais abundantes no primeiro gênero literário do que no segundo. 

                                                             
69 Mais conhecida por Maria Dolores, que publicou em O Imparcial da Bahia, publicou um “Vilancete” 
na Folha do Norte em 1927. A poetisa faz parte da antologia organizada por Ívia Alves (2002). Além 
disso, foi objeto de estudo de Laís de Souza Lessa Freitas, em seu projeto de iniciação científica, 
cujos resultados foram divulgados em uma comunicação publicada em 2013. 
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Logo, nesta seção são tecidos alguns comentários gerais sobre tal produção 

literária, lançando mão de alguns poemas e textos em prosa à guisa de ilustração.  

Descortinando vivências e, às vezes, rasurando os códigos consagrados ao 

chamado “feminino”, essas mulheres discorreram sobre temas que giravam em torno 

dos seus cotidianos, das saudades da infância, da natureza que habitava a cidade. 

Às vezes, assumiram um tom em homenagem à Feira de Santana, como no “Hino a 

Feira”, o hino oficial da cidade, escrito por Georgina de Mello Erismann. Em outros 

momentos, retrataram as amizades, os afetos e a religiosidade atinente ao 

catolicismo. Tudo isso era visto nas poetisas baianas de maneira geral, desse 

período, como pode ser averiguado nos estudos de Lizir Arcanjo Alves (1999) e de 

Ívia Alves (2002). Sem esgotar, nessa primeira lista, os temas presentes em seus 

textos, essas poetisas trataram também da cultura popular traçando retratos dos 

sujeitos que circulavam na cidade. Além disso, algumas poucas poetisas ainda 

abordaram a questão amorosa, contemplando amizade e o amor romântico. Na 

prosa, Zoíla Chagas comentou sobre as relações conjugais. De maneira geral, o 

tema da infância também está presente, mais uma vez alinhando-se à produção 

poética das baianas (ALVES, 1999). 

Como se pode depreender dos trabalhos de Ana Angélica Vergne de Morais 

(1998) e Cristiane Porto (1999), a cultura popular mostrou-se um tema comum na 

poesia publicada nos periódicos da cidade, de maneira geral. Quando se diz “cultura 

popular” no presente trecho, entende-se, a grosso modo, por cultura popular o 

conjunto “de mitos, lendas, contos populares, fábulas” (SILVA, 2009, p.234), além da 

expressão musical, como nos casos, por exemplo, das letras das canções que eram 

entoadas na Micareta, carnaval fora de época de Feira de Santana, que circulavam 

nessa cidade e que foram parcialmente registradas nos periódicos locais, como a 

Folha do Norte. 

 Em tese, essa escrita foi aparecendo a partir da segunda metade da década 

de 1920, ano após ano, em jornais como a Folha do Norte. Alguns nomes, 

inicialmente frequentes, sumiram, aos poucos, ao longo das décadas, como é o caso 

de Edna Teixeira, e, com constância, permanecendo o de Alcina Dantas até, pelo 

menos, ao final dos anos de 1950.  

Ao considerar a poesia em primeiro lugar, vê-se nas poetisas citadas o uso 

das formas fixas da lírica, algo que remete à própria literatura escrita por mulheres 
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na Bahia (ALVES, 2002). Assim, estão presentes o hino, o soneto, a elegia, a 

canção, as quadras. Para exemplificar, toma-se o poema “Santo Antônio” de Rosa 

de Portugal70, publicado em 28 de novembro de 1959, na Folha do Norte. Ademais, 

esse poema é igualmente um exemplar dos motivos poéticos mais comuns da sua 

produção vista na Folha do Norte, isto é, as passagens bíblicas, (re)criando, dessa 

forma, a vida e a obra de santos, como é o caso de “Santo Antônio” descrito no 

poema homônimo a seguir: 

 

Sentia em seu coração 
Sto Antônio ainda menino 
A mais ardente paixão 
Pelo cordeiro ‘’Divino” 
 
Cresceu e viu em seus braços 
Um ente feito de luz 
Quis gritar; mais uma vez lhe diz 
Sou o menino “Jesus” 
 
Cheio de amor e temendo 
Que lhe roubasse “Jesus” 
Pois ele só o queria 
Fugiu para “Sta Cruz” 
 
E lá seu amor aumenta 
Pois veste o hábito de Assis 
Morrer mártir ele procura 
Mas seu martírio Deus não quis 
 
Triste por perder Marrocos 
Por outras terras andou 
Mas a Itália foi mais feliz 
Pois em Pádua ele ficou 
 
Porém a sua língua 
Jamais de louvor a Deus deixou 
E por tudo quanto disse 
Grandes milagres operou 
 
Ainda hoje entre nós 
Grande milagre se deu 
Pois em Feira de Santana 
O seu convento apareceu. 

 

                                                             
70 Nesta pesquisa, foram encontrados cerca de trinta e seis poemas desta poetisa. Gyzelle Santos 

(2008) igualmente registrou trinte e três, em sua dissertação. 
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Permanecendo o olhar para os aspectos formais, por vezes, o uso do verso 

livre, ao sabor modernista, aparece tal como em “Zabumba”71 em Georgina de Mello 

Erismann, publicado na Folha da Feira72, em 11 de fevereiro de 1935. Ressalta-se 

que tal estilo, entretanto, não era o mais comum entre os seus pares, tanto no que 

diz respeito aos poetas quanto às poetisas locais. Dito isso, em “Zabumba”, a seguir, 

o eu lírico descreve o ritmo do instrumento que dá título ao poema. Nesse sentido, a 

música faz-se presente: 

 

Tchim, tchim, 

trá, lá, lá, tchim... 

rasgando a neblina da alvorada, 

rufa 

rouquenho 

ríspido, 

rinhento 

Zabumba 

Estremeceu as pedras da calçada, 

muita criança acorda apavorada 

quando esse Bumba 

bárbaro 

retumba... 

Chispa 

risca 

faísca, 

dissonante 

a charanga ultra berrante 

cujo maestro, 

— feliz inconsciente — 

todo cheio da maior convicção, 

ignora quanto está desafinada 

a sua trabalhosa afinação. 

Tchim, tchim, 

trá, lá, lá, tchim... 

                                                             
71 Segundo o dicionário Carolina Michaelis, zabumba é o mesmo que bombo. Por sua vez, bombo é o 
nome de um tambor grande, feito de madeira, que é tocado em posição vertical. Definição retirada do 
site <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=zabumba>. Acesso em 1º de abril de 
2018. Ainda de acordo com o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira, cuja descrição de 
tal instrumento foi mantida aqui na grafia original, zabumba “É usado no maracatu, no samba rural, 
nas Folias do Divino, nas orquestras populares e no acompanhamento de gêneros de música 
nordestina. Tornou-se parte fundamental juntamente com o triângulo e a sanfona dos chamados "trios 
de forró", muito comuns no Nordeste. Alguns instrumentistas que se destacaram na sua execussão 
foram Cacau e Catamilho, que atuaram com Luiz Gonzaga, Coroné, que por mais de 40 anos atuou 
com o Trio Nordestino e Rony Brasil do grupo Forró Arriba Saia”. Disponível em: 
<http://dicionariompb.com.br/zabumba/dados-artisticos >. Acesso em 18 de junho de 2018.  
72 Esse poema foi encontrado pela autora e pesquisadora da dissertação, embora seja possível 
encontrá-lo no livro de Carlos Mello (2007), que será, vez por outra, citado nesta seção. Da reunião 
feita pelo escritor, constam quarenta e cinco poemas. 
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rufa 

rouquenho 

ríspido, 

rinhento 

Zabumba 

 

É pertinente observar a presença das onomatopéias e da aliteração, recursos 

presentes em outros poemas de Georgina de Mello Erismann, como em 

“Normalistas”, já analisado. Convém ainda acrescentar que, antes desta escritora, 

Godofredo Filho escreveu um poema com o mesmo título, “Zabumba”. Tal poema 

faz parte de Samba Verde, de 1925. Não cabe trazer esse poema por completo, ou 

muito menos demorar-se na comparação entre um e outro, pois foge ao propósito 

desta seção. Contudo, pode-se dizer que Godofredo Filho também explorou a 

onomatopeia já nos primeiros versos: “Bum-bum-bum! / Tundá”, semelhante ao que 

Georgina de Mello Erismann desenvolveu em seu poema: “Tchim, tchim, trá, lá, lá, 

tchim...”, nos dois primeiros versos. 

Deixando de lado a linguagem e voltando-se mais para os temas, a forte 

presença do catolicismo é marca característica dos poemas de Rosa de Portugal e 

Aita. Dessa maneira, tal tema atravessava os seus poemas em que, quase sempre, 

aparece a figura de Deus, acompanhada por uma moral religiosa. Com poemas 

dedicados a festas da padroeira da cidade, Nossa Senhora Santana73, além de 

figuras religiosas das paróquias feirenses, ou mesmo sobre as igrejas mais 

importantes, Rosa de Portugal e Aita trataram do catolicismo por meio de trocas de 

experiências mútuas, o que se dava através dos versos que uma destinava à outra. 

Nesse sentido, Aita74 escreveu para Rosa de Portugal, em “Respondendo os teus 

versos”, publicado na Folha do Norte, em 2 de julho de 1960: 

 

A pomba do Brasil 
Grita com a asa quebrada 
A que veio de Portugal 
Geme resignada. 
 
Teremos a glória no Céu 

                                                             
73 Segundo uma das histórias fundacionais de Feira de Santana, o município cresceu ao redor de 
uma fazenda, propriedade de Ana Brandoa e Domingues Barbosa de Araújo, na qual havia uma 
capela dedicada à Nossa Senhora Santana (POPPINO, 1968). 
74 Ao longo desta pesquisa, foram identificados cerca de trinta e oito poemas dessa poetisa. 

Ademais, Gyzelle Santos (2008) registrou-os, em seu trabalho. 
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Com os sofrimentos na terra, 
Vamos ter paciência 
Não lho façamos guerra 
 
A fé nos acompanha 
Não percamos a esperança 
Jesus sempre nos ensina 

A ter n’Ele confiança. 
 

Ainda contemplando a religiosidade, o tema do marianismo não se furta de 

aparecer. Como se sabe, tal tema diz respeito ao culto à Virgem Maria, o qual, por 

seu turno, nada mais é do que celebrar na figura da mãe de Deus a pureza 

consagrada por ela ter sido mãe sem ter perdido a virgindade. Com relação a tal 

culto, no livro organizado por Mary del Priore (2007), História das mulheres no Brasil, 

existem vários trabalhos que se referem a esse modelo de mulher. Tal modelo é 

veiculado pela Igreja Católica, para controlar principalmente os corpos das mulheres 

burguesas brasileiras. À época em que essas poetisas publicavam os seus textos, o 

contexto feirense não era muito diferente. 

Nesse sentido, entram nessa linha alguns poemas de Aita e Rosa de 

Portugal. Quanto à segunda poetisa, vale trazer “13 de maio”: 

 

É hoje o dia de conhecer 
A última mensagem celestial  
Que a virgem deu a Lúcia 
Um dia em Portugal 
 
Foi à cova da Íria 
Que Maria escolheu 
Pois nesta cova um dia 
Uma Santa morreu 
 
Estavas bem escondida 
Sempre por traz da Serra 
Mas de ti nasceu toda luz 
Que iluminou toda terra 
 
Os teus humildes pastores  
Todos cheios desta luz,  
Assim mostraram no mundo  
A doce mão de Jesus 

 

Nesse poema, o eu lírico traz a aparição de Maria, em Portugal, no dia 13 de 

maio de 1917, como fica implícito no próprio título do poema, embora não informe o 

ano. Contando o milagre conhecido como o “Milagre do sol”, o final do poema é 
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voltado para os pastores, que são, diga-se de passagem, três75. Esse é um número 

que não deixa de ser simbólico, uma vez que remete à Santíssima Trindade, isto é, 

o Pai, o Filho e o Espírito. Convém mencionar ainda que em “O terço”, de 1959, da 

mesma poetisa, o eu lírico anuncia os benefícios que rezar traz, usando o terço 

como metonímia para a consagração da fé. Assim, no fim do poema, ela diz: “Para 

mim, as tuas contas / São o amparo, são luz! / Que sempre nos levarão / Para junto 

de Jesus!”.76 

Além de Rosa de Portugal, Alcina Dantas também consagrou o marianismo 

em poemas geralmente intitulados de “Maio”. Esse mês, como pode ser observado, 

está no título do poema de Rosa de Portugal que foi comentado. Outra forma de a 

segunda poetisa remeter-se a tal tema era usando as metáforas florais, sendo esse 

mês conhecido popularmente como o mês das flores, tal qual Alcina Dantas 

explicitou em alguns poemas. Além delas, Georgina de Mello Erismann citou 

brevemente o mês de maio em “Evocação”77, com o mesmo teor apontado nas 

referidas poetisas. 

Deixando esse tema de lado, cabe ressaltar outro: a roça ou o ambiente 

pastoril que caracterizou Feira de Santana. Ambos são, por vezes, referidos como 

locais onde se repousa a memória de meninice. Por sua vez, a infância é retomada 

como lugar da felicidade, perdida com a chegada da fase adulta. A título de exemplo 

cita-se um trecho de “Evocação” de Georgina de Mello Erismann: “Saudades da 

minha infância / É tão suave lembrar / Fui menina como as outras, gostava só de 

brincar...”. 

Sob outro viés, a roça também aparece para demarcar as relações sociais e 

econômicas do homem e da mulher do campo. Em “No roçado” de Alcina Dantas78, 

de 194379, na Folha do Norte, surge a voz do trabalhador, relatando, frustrado por 

                                                             
75 Essa informação foi retirada do texto “A primeira aparição de Nossa Senhora, a 13 de maio de 

1917” de Luciano Cristino, publicado no livro organizado por Bernadino Costa (2011). Esse texto está 
disponível no site da página oficial do Santuário de Fátima, de Portugal. Disponível em: 
<http://www.fatima.pt/pt/documentacao/e011-a-primeira-aparicao-de-nossa-senhora-a-13-de-maio-de-
1917>. Acesso em 1º de fevereiro de 2018. 
76 Esse poema está disponível no “Anexo A” desta dissertação. 
77 Esse poema está disponível no Anexo A desta dissertação. 
78 Quanto a Alcina Dantas, o terceiro capítulo voltar-se-á para a sua literatura, conforme já foi 

sinalizado. 
79 Cabe ainda ler esse poema a partir do contexto social e político da cidade. Sabe-se, a partir de 
Rollie Poppino (1968), que, em Feira de Santana, o sistema de arredamento de terras era uma 
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perder a safra de milho e feijão80, fosse pelo ataque de formigas ou pelo avanço de 

lagartas, fosse ainda pelo sol aterrador. Assim, nesse poema, este trabalhador não 

parece estar muito satisfeito com a terra arrendada, apontando, com isso, alguns 

conflitos de interesse, dando a entender que o “Patrão” alugou o terreno, a despeito 

dos fatores negativos, como os ataques desses pequenos animais nas plantações, 

sem o devido aviso ao personagem principal: 

 

Jogo fogo no roçado 
Capinado 
E estocado. 
Cisco a terra, cavo, cavo;  
Planto o milho e o feijão 
Pra São João. 
Chego terra à aboboreira 
Que enrama. 
Já floresce a batateira, e o mangalô 
Se espreguiça, 
Aponta a rama. 
Toma pé o maxixeiro. 
O quiabeiro mostra flor, 
O sol ardente 
E a formiga que é o terror lá no roçado; 
Zé Vicente fica triste, e descontente; 
Soca bem o formigueiro 
Bota folha no buraco, 
E apanha o caco 
Do veneno no fumeiro. 
A lagarta dá no fumo 
Chama a velha pra catar. 
E replantar, este fumo lá do baixo 
Ele não dá pra cortar. 
O lugar deste roçado não foi bom pra aplantar. 
O milho nasce, a lagarta vem cortar; 
A mandioca aponta a folha, mas não pode levantar; 
 
Oh! meu Deus. Como se pode 
Assim a vida começar? 
Tudo, tudo que se planta 
Pode nunca adiantar? 
Que a formiga vem cortar. 
Vou falar com meu Patrão 
Pra mandar foliar 
Que a terra sem esterco, 

                                                                                                                                                                                              
prática comum até ao período dos anos de 1940 a 1950, quando fazendeiros passaram a vender as 
suas propriedades para esses pequenos produtores rurais. 
80 Não é desnecessário sinalizar que o milho e o feijão eram os produtos alimentícios mais vendidos 
pelos pequenos produtores rurais em Feira de Santana, além do fumo e, em pequena escala, o 
algodão (POPPINO, 1968). Nota-se a referência ao fumo no poema de Alcina Dantas. Mais tarde, 
quando Ciro de Carvalho Leite (1968), em Grito da terra, contextualizou a sua narrativa na roça, em 
Bonfim de Feira, distrito de Feira de Santana, o autor descreveu a presença do milho, feijão e fumo, 
confirmando que, àquela altura, esses produtos permaneciam importantes para a economia do 
produtor rural dessa cidade e região. 
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Não se deve arrendar. 
E pra não ignorar... 
Que o homem sem mulher 
Não se pode governar: 
Que o roçado sem semente, 
Já não pode adiantar; 
O Zé Vicente está triste, 
Assim não há trabalhar; 
Esta peste quem resiste? 
Quem não tem fole 
Também não pode follar. 
A formiga tudo come 
O que se pode plantar? 
Vou mandar é a mulher 
Pra cidade... passear... 
Que ali é que se come 
Mesmo assim, sem trabalhar; esta vida cá na roça 
Eu já não posso aturar!... 
É morrer de trabalhar, 
E não tendo o que gozar? 
Eu já disse, e confirmo, vou deixar de pelejar 
Que hoje em dia quem não tem... 
É que mais... goza “Cruzeiro” 
e não vintém. 
Seu Tibério “já” deixou de vive [ilegível] 
Pois botou Sinhá Naninha na [ilegível] pra ganhar. 
 
Já não quero mais roçado, 
Vou comer deitado... 
A mulher.... que... vá ...ganhar.81 

 

No poema, o tom de frustração é crescente. Nos primeiros versos, o eu lírico 

faz uma listagem das suas ações empregadas na terra, — sublinhadas, sobretudo, 

pelo uso dos verbos “jogar”, “cavar”, “plantar” —, mas cada vez mais infrutíferas. Nos 

demais versos, esse descontentamento torna-se insustentável até chegar ao clímax, 

no final do poema, quando o sujeito lírico peremptoriamente afirma que não quer 

mais roçado. Por outro lado, a trabalhadora rural também é retratada nos seguintes 

aspectos: nos versos “Que o homem sem mulher / Não se pode governar”, tal 

trabalhadora está em uma relação comparativa com a terra, que, sem semente, ela 

não pode “adiantar”, ou seja, florescer. Em outros momentos, é a trabalhadora rural 

que lida com a crise surgida do ataque das lagartas (“Chama a velha para catar”) ou 

ainda são elas quem partem para a cidade, a fim de ganharem o sustento da casa, 

como fica explícito não só na descrição sobre a ida da personagem Sinhá Naninha 

para a cidade, como no tom impositivo pelo uso do itálico, de que será a esposa do 

eu lírico quem vai trabalhar, já que ele não quer mais a vida na roça. 

                                                             
81 Os trechos em itálico no poema estão conforme à publicação original. 
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Na tentativa de compreender mais sobre essa representação da mulher da 

roça, a partir de textos literários de escritores feirenses, vale trazer Grito da Terra de 

Ciro de Carvalho Leite (1964). Apesar de a narrativa ter sido escrita posteriormente 

ao momento em que Alcina Dantas escreveu “No roçado”, algumas questões sobre 

o produtor rural podem ser brevemente levantadas, considerando o texto de 

Carvalho Leite (1964). Assim, interessa, por exemplo, o retrato da mulher da roça 

que vai trabalhar em Feira de Santana, ou seja, na cidade, que aparece na fala de 

Mariá, amiga da protagonista do romance, Lóli, pois ela alerta sobre os “perigos” da 

cidade: afinal, Mariá diz que muitas se “perderam”, isto é, tornaram-se prostitutas ou 

simplesmente “ficam faladas, sem arranjar nada” (LEITE, 1964, p.68). Observa-se 

que, no poema de Alcina Dantas, a voz lírica, marcada por itálico, diz que vai 

mandar “a mulher / Pra cidade... passear...”, deixando, para a imaginação do(a) 

leitor(a), o que significa esse “passear”. Em ambos os casos, fica implícito que as 

vivências dessas trabalhadoras na cidade têm consequências negativas, seja do 

ponto de vista do julgamento de seus conterrâneos, seja porque o fardo do trabalho 

repousa em suas mãos, a fim de sustentar a casa. Resta, por fim, se perguntar o 

que significa que essas mulheres se “perderam”, como Mariá diz, ou seja, se não é 

apenas um julgamento apressado e machista   

Permanecendo no tema local82, nota-se que o sertão também aparece, seja 

para denunciar as agruras da seca, seja para caracterizar o “caboclo”. Esse 

personagem é retratado, por exemplo, em poemas de Alcina Dantas, Florísia 

Arlete83 e Georgina de Mello Erismann. No caso da primeira, o título “Caboclo do 

sertão” aparece em três textos seus: O primeiro publicado no jornal O Itaberaba84, 

em 1940; o segundo publicado no mesmo jornal, em 1944, ambos sendo texto em 

prosa; por fim, o terceiro, um poema publicado no jornal Vanguarda, em 1951. No 

que diz respeito a Florísia Arlete, a poetisa redigiu um poema com o mesmo título, 

isto é, “Caboclo do Sertão”, divulgado na Folha do Norte em 194485. Por último, no 

                                                             
82 Alcina Dantas trata do tema local, em outros poemas como “O pandeiro”, de 1943, conforme será 

mais abordado no terceiro capítulo. 
83 Nesta pesquisa, foram encontrados cerca de vinte e cinco poemas desta poetisa, na Folha do 
Norte. 
84 Jornal cujo proprietário era Roque Fagundes de Souza, fundado em 1932. As atividades desse 

periódico se encerram em 1954. 
85 Este poema está disponível em “Anexo A”. 
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que toca a Georgina de Mello Erismann (2007), a poetisa produziu “Flagelados”, 

“Tropeiro”; “Chuva”, “Inclemência”86, para citar alguns exemplos. 

Dessa forma, percebe-se que a maior parte desses poemas foi escrita nas 

décadas de 1930 e de 1950. Não por acaso, nessas décadas, a seca deixou a sua 

marca em Feira de Santana87. De toda forma, acredita-se que por meio deste tema 

se promove uma significativa contribuição para compreender a Feira de Santana 

desse período, uma vez que parte dessas escritoras repousaram sobre esse 

assunto. 

Além do tema local, a natureza simbolizada pelas flores é outro tema presente 

nos poemas e textos dessas escritoras. Com efeito, esse tema permeia a literatura 

de mulheres na Bahia (ALVES, 2002) e no Brasil (MUZART, 2009; ALVES, 1999). 

Como exemplos, podem ser citados “Campânula” de Georgina de Mello Erismann88; 

“Rosas” de Alcina Dantas, de 1958. Além disso, pássaros e demais animais 

igualmente se fazem presentes, tal qual em “Arenga” da primeira poetisa. 

Quanto ao tema do amor, além daquele que contempla a amizade e a família, 

cabe destacar o viés romântico, visto em algumas das poetisas. A presença deste 

tema não é irrelevante porque, segundo Ívia Alves (1999), havia um controle do que 

uma escritora da classe burguesa — classe social das escritoras feirenses 

contempladas nesta seção — deveria escrever. Para elas, era vetado “demonstrar 

desejo/amor” (ALVES, 1999, p.107), pelo menos não de maneira aberta em seus 

escritos. Um dos motivos que explica isso é o próprio fato de que a sua atuação 

deveria estar restrita ao espaço doméstico e à família (ALVES, 1999). Para tratar de 

tais temas, muitas brasileiras, incluindo as baianas, lançaram mão de estratégias 

para retratar os seus desejos nas entrelinhas, como a de usar o tema da natureza. 

Esse foi o caso da feirense Eufrosina Miranda, sobre cujos poemas Alves (1999) 

dedica algumas linhas em artigos, além de capítulos de livro. Nesse sentido, 

Eufrosina Miranda escreveu em um momento anterior às poetisas comentadas nesta 

seção, isto é, entre 1909 e 1911, conforme indica o estudo de Franklânia Freitas dos 

                                                             
86 Tais poemas podem ser encontrados no “Anexo A” desta dissertação. 
87 Na Folha do Norte, podem ser identificadas notícias a respeito das secas de cada década, a saber, 
a de 1930, de 1940 e de 1950. Ademais, do ponto de vista literário, é pertinente lembrar sobre a 
literatura brasileira escrita nesse momento. Basta dizer que, na década de 1930, a denúncia contra a 
seca e a leva de retirantes que saem da sua terra natal são temas do chamado “romance de 30”. 
88 Ambos os poemas de Georgina de Mello Erismann foram retirados de Carlos Mello (2007), porém 
não há referência às respectivas datas de publicação. 
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Reis e Ívia Alves (2002). Essa poetisa, entre outras, portanto, abriu as portas para 

que, na década de 1940, poetisas mais jovens, como Florísia Arlete, pudessem 

escrever sobre o desejo amoroso. 

Conforme se vê no poema “A Serrana”, publicado na Folha do Norte, em 

1945, Florísia Arlete seguia os passos das escritoras baianas do início do século XX 

(ALVES, 1999), cujo uso da natureza, por vezes, indiciava um erotismo velado, que 

dificilmente seria dito sem subterfúgios, em decorrência das amarras sociais da 

época. Ao descrever a jovem personagem de um idílio amoroso infeliz, a poetisa 

constrói imagens mesclando frutos e sabores para tratar do desejo erótico. 

Palmilhando esse corpo sedutor por meio de metáforas com frutos e pássaros, a 

moça serrana surge sensualmente nesse longo poema, e é impossível não lembrar 

o “pecado original” ao mencionar a serpente, principalmente por causa do desfecho 

do poema, a saber, a serrana acaba engravidando de “um jovem cavalheiro”: 

 

Tinha nos olhos 
negros e rasgados, 
a candência e o fulgor 
do sol ao meio-dia. 
 
 E nos lábios 
róseos e carnudos, 
o sabor agreste 
da goiaba madura. 
 
 Emolduravam 
a tela oblonga e morena 
de seu rosto, 
duas longas 
e espessas madeixas 
– negras como as trevas densas 
da noite. 
 
 Tinha no corpo – moreno 
como o fruto do sapotizeiro, 
seríceo como a plumagem 
da garça, 
coleante como a serpente – 
o perfume suave dos bugaris 
e a destreza sutil 
das andorinhas!... 
 
 Habitava numa choupana 
de palhas de Ouricuri, 
na falda da serra, 
à margem de um ribeiro. 
 
 Era feliz. 
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Só conhecia os pais, 
a casa, a serra. 
o riachinho, o sol, 
a amplidão cerúlea, 
a mata virgem, 
os passarinhos 
e os maciços longínquos, 
concatenados de montanhas! 
 
 Uma tarde, 
quando o sol, estertorando-se 
nas vascas da agonia, 
vomitava sangue 
no lençol diáfano 
do poente, 
surgiu na curva 
sinuosa e poeirenta 
do caminho, 
a imponente figura 
de um jovem cavaleiro. 
 
 Era um viajante 
que, extenuado 
de longa trajetória, 
viera bater à porta 
da humílima serrana. 
. . . . . . 
A noite desce... 
depois... o silêncio 
misterioso e profundo... 
 
 Todos repousam 
na cabana. 
Só dois olhares luzem 
no negror das trevas... 
e dois corações 
palpitam no silêncio... 
. . . . . . 
 Veio a madrugada 
e com ela, 
a estrídula sinfonia 
dos alegres passarinhos! 
Depois o sol, 
com punhais de luz, 
ferindo as águas 
límpidas e mansas 
do regato... 
 
 A serrana 
deixa rápida 
as tarimbas ásperas 
do leito, 
apanha a ânfora 
e vai cantarolando, 
buscar água 
no ribeiro. 
 
 Oh! destino! 
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lá estava o jovem 
banhando-se 
como um cisne 
nas águas mansas 
da laguna! 
 
 Ao vê-lo, 
a tímida serrana 
tenta fugir. 
 
 Debalde. 
O cisne estende as asas 
e já desfolha 
ágida e perdidamente, 
a rosa medida e vermelha 
de sua perfumada 
e pequenina boca. 
. . . . . . 
 Um gemido... 
um soluço... 
e a infeliz serrana 
desprende-se 
lânguida e febril, 
daqueles braços 
mornos cariciosos... 
. . . . . . 
– Adeus, serrana! 
Eu sonharei contigo 
nas minhas noites 
tristes e silenciosas! 
 
– Leva-me contigo 
ó viageiro de desconhecidas 
e longínquas plagas. 
Eu já não sou 
a tímida serrana 
de lábios virgens 
e olhos inocentes... 
 
– Eu voltarei, serrana, 
quando se cobrir de bruma 
o cimo agulíneo das montanhas! 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
 Veio o inverno 
a empoar de névoa 

a empoar de névoa 

a face árida das serras. 

 

 Transbordaram-se 

as águas cristalinas 

do plácido regato. 

 

 Na casinha 

de palhas úmidas 

e falhas, a serrana 
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espera, ainda, o forasteiro, 

alongando os tristes e negros olhos, 

pelo caminho assoalhado 

de cristais de chuva. 

 

 Sente palpitar, no seio, 

uma pequenina vida... 

. . . . . . 

 Foi-se o inverno, 

levando, traiçoeiro, 

duas almas brancas 

e puras como os lírios: 

a da infeliz serrana 

e a de seu pequenino filho. 

 

 

Note-se que a serrana representada, não por acaso, é “morena”89. Este é um 

estereótipo bastante recorrente na literatura brasileira: os corpos da mestiça e da 

negra são abertamente sexualizados, se comparados aos da mulher branca 

retratada por poetas e escritores, conforme asseguram Sueli Carneiro (2003), 

Conceição Evaristo (2005), Florentina Souza (2008), entre tantas outras autoras que 

se debruçaram sobre o assunto. Esse assunto faz-se presente nas produções das 

poetisas feirenses, não só no caso desse exemplo retirado dos textos de Florísia 

Arlete, como também no poema “Mestiça” de Georgina de Mello Erismann90.  

De toda forma, sem esgotar a leitura de “A Serrana” nessas questões 

levantadas, observa-se também, a partir dele, que nem sempre o sentimento 

amoroso é alçado a uma idealização, nos textos de algumas das poetisas feirenses. 

Como já foi dito, no fim do poema de Florísia Arlete, a serrana e o seu filho morrem, 

dando a entender que foi por desgosto pelo abandono de seu amado. Por um lado, 

existe nessa morte uma certa punição moral velada, devido ao “desvio” da 

personagem, ao entregar-se ao viajante. Veja-se, por exemplo, a necessidade do eu 

lírico de ressaltar que, antes de tal entrega amorosa, a serrana vivia feliz com os 

pais, ou seja, dentro dos limites e da vigilância doméstica. Por outro lado, o eu lírico 

indica que tal personagem foi vítima de uma prática de sedução, a qual lhe trouxe 

                                                             
89 Eurico Alves (1990) publicou “Poema-da-Rua-do-Bom-e-Barato”, tratando da iniciação sexual de 

jovens em tal rua descrita no título do poema. Fica bem evidente de que a iniciação acontecia com 
jovens pobres e negras, mesmo pela menção às “Crianças pretinhas lambuzam a cara / Com restos 
de mingau de cachorro”, que poderiam ser, inclusive, filhos dos jovens endinheirados que 
frequentavam o lugar, conforme bem lembra Cristiana Ramos (2007). 
90 Retirado do livro de Carlos Mello (2007), o poema encontra-se no Anexo A desta dissertação. 
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um desgosto fatal: afinal, usando a metáfora da “alma branca”91 e “pura”, simboliza-

se a bondade da jovem.  

Dessa poetisa, existem outros poemas a tratar o tema do amor, como em “A 

lembrança do passado” e “No bazar do destino”, ambos de 194392. Persistindo ainda 

na temática do amor romântico, alguns poemas de Alcina Dantas são bastante 

descrentes acerca desse sentimento ou, no mínimo, não revelam a crença de que 

ele seja unicamente sublime, tal qual em “Ouvindo as juras”, de 1929, conforme será 

devidamente analisado no terceiro capítulo. Crucial é dizer que tal perspectiva 

amorosa, no entanto, acaba sendo um tema menor em suas produções.  

Antes de mais nada, cabe acrescentar que essa visão cética quanto ao amor 

romântico93 pode ser percebida igualmente em alguns poemas de Eufrosina 

Miranda, conforme Frankliana Reis e Ívia Alves (2002) apontam, demonstrando com 

isso, mais uma vez, uma semelhança temática entre as poetisas Alcina Dantas e 

Florísia Arlete com relação aos temas que Eufrosina Miranda escreveu na primeira 

década do século XX. Isso porque não foi possível encontrar qualquer homenagem 

explícita a essa poetisa, ou sequer alguma referência aos seus escritos, tanto em 

Florísia Arlete quanto em Alcina Dantas, pelo menos não no material da pesquisa 

levantado neste mestrado. Importa ressaltar, porém, tais semelhanças de temática 

porque mostra as ressonâncias da produção poética das antecessoras das duas 

poetisas vistas em seus textos.  

De qualquer modo, “Amor e amores”94 de Alcina Dantas, publicado na Folha 

do Norte em 1930, traz várias definições sobre o amor, dos mais variados tipos, até 

mesmo o patriótico, delimitando do mais insincero ao mais verdadeiro, como pode 

ser averiguado nas primeiras estrofes do poema: 

 

Amor puro e lealdoso 
Não recorre ao preâmbulo 
É ouvido pelos olhos: 
Em seu imenso poder 
E na magia 

                                                             
91 Tal metáfora não deixa de remeter a uma face do racismo estrutural, uma vez que deixa a 
entender, nas entrelinhas, que, apesar de mestiça/negra, ela tinha uma “alma boa”. 
92 Ambos os poemas estão disponíveis em “Anexo A”. 
93 Já no século XIX, Nísia Floresta alerta sobre os perigos do discurso amoroso quando mal-
intencionado, no ensaio A mulher. Esse texto dessa escritora, aliás, será retomado no terceiro 
capítulo. 
94 Este poema será retomado no terceiro capítulo. 
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É entendido 
E tem a primazia 
 
“Amor cantado” 
Sai quente dos lábios 
Como um beijo, 
O coração não conhece 
Não é perene, 
Logo fenece. 
 
“Amor a capricho” 
É sacrifício, 
Dizer que não sente, 
É extravagância, 
O que faz é desperdício, 
Veloz como o tempo e o desfaz 
E esquece. 
 
“Amor fingido” 
Diz-se um céu 
Constelado de estrelas ver- 
des de esperança 
Uma aurora irisada de ideiais 
Risonha de fantasias, 
De ilusões e quimeras, 
Cantada nos lábios, 
Dura um dia, quando logra 
primazia. 

 

Deixando de lado a poesia e levando em consideração as crônicas e prosas 

poéticas, cumpre, em primeiro lugar, traçar algumas linhas sobre os aspectos 

formais dos textos encontrados. Quando se trata de Edna Teixeira95, na sua prosa 

poética salta aos olhos o uso recorrente de adjetivos, marcando, por conseguinte, o 

seu estilo nas suas curtas crônicas. Assim, um exemplar disso é “Chuva no mato”, 

que, publicado na Folha do Norte em 1932, pincela a chuva sob o signo da 

melancolia: 

 

 

Manhã... 
O vento impetuoso faz uma orquestração louca na folhagem das 

árvores... 
As palmeiras elegantes batem palmas descompassadas da festa da 

ventania... 
Uma garoa fina embranquece a natureza toda, como se fora uma 

cortina de gato dependurada na janela do tempo.... Agora, ouve-as, apenas, 
a cantiga da chuva nas folhas do arvorado... 

E a natureza chora... e o vento soluça... 

                                                             
95 Na presente pesquisa, foram encontrados cerca de vinte e oito textos dessa autora. 
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Na escuridão do mato, vê-se, a intervalos irregulares, o passar 
furtivo dos animais bravos... A orquestração alegre das árvores tangidas 
pela ventania tornou-se uma grande lamentação... 

O pranto e a tristeza casam-se no matagal... 
. . . . . . . . . .
 . . . 

E a chuva desperta no coração da gente tanta saudade... tanta 
recordação... que dá vontade de se chorar também!!... 

 

Podem ser listados nesse texto os adjetivos “impetuoso”, “louca”, “furtivo”, 

“alegre”, além da locução adjetiva “de gato” e do verbo “embranquece”. O emprego 

dessas funções gramaticais acaba por conferir certa poeticidade ao texto, um traço 

lírico que apresenta o estado do eu do discurso. 

 No que toca aos temas dos seus escritos, podem ser elencados os 

seguintes: a saudade e o retrato das colegas normalistas, como em “O riso dela”, de 

1932; a memória, em “Relembrando”, de 1933; quadros da sua terra natal, em 

“Minha terrinha”, de 1932. 

Quanto às crônicas de Zoíla Ribeiro Chagas96, vê-se uma escrita muito mais 

enxuta e diferente do tipo de adjetivação vista em textos de Edna Teixeira. Ademais, 

a sua prosa é maior, mais opinativa, trazendo reflexões das mais diversas, sempre 

marcadas, de maneira explícita, por um olhar elitizado. Nas suas crônicas 

publicadas na Folha do Norte, pode-se ver uma variedade de temas: a educação, de 

maneira geral, ou em relação à mulher do seu tempo, como em “A educação é 

necessária”, de 1958; o trabalho, em “Trabalho e ociosidade”, de 1958; a literatura, 

em “Calor e literatura”, de 1960; o casamento, em geral visto de maneira positiva, 

como em “Casar ou não casar”, de 1958; valores culturais e de divertimentos em 

voga, em “Futebol X Novela”, de 1932; além de textos voltados para a juventude de 

sua época, como em “Juventude, esperança da Pátria” de 1960, entre outros. 

Vale ressaltar que, se comparada às demais, a autora foi a única a estampar 

o seu rosto, publicamente, ao lado de seus textos: 

 

                                                             
96 Nesta pesquisa, foram encontrados cerca de setenta e cinco textos desta escritora. Saliente-se que 
Gyzelle Santos (2008), em sua dissertação, registrou trinta textos de Zoíla Ribeiro Chagas. 
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Figura 1. Fotografia retirada do texto "A tendência para mentir", publicado na Folha do Norte de 1958. Fonte: 

Fotografia elaborada pela autora desta dissertação em 29 de agosto de 2016. 

 

 

Esta forma de impor a sua imagem faz com que algumas informações sobre a 

sua vida se tornem bastante compreensíveis. Como, por exemplo, ela ter participado 

do grupo de teatro Sociedade Cultural e Artística de Feira de Santana (SCAFS)97, 

demonstrando, com isso, que a exposição ao público não lhe era algo temeroso ou 

pouco confortável. Além disso, não é desnecessário registrar que os seus textos 

figuravam na primeira página do jornal, espaço de prestígio, em que as notícias mais 

importantes eram divulgadas.  

Em “A tendência para mentir”, de 1958, Zoíla Ribeiro Chagas versou sobre a 

ideia de que, em regra, a mulher mente mais do que o homem. Acresce-se que será 

colocado aqui o texto completo, embora seja longo, por considerar-se importante 

para a análise que será realizada. Dessa forma, indo de encontro a uma 

fundamentação que naturaliza a divisão social entre homens e mulheres, a autora 

sinalizou uma justificativa para isso, como pode ser visto a seguir: 

 
Será a mulher mais mentirosa do que o homem? Sim. A mulher, em linha 
geral, é mais mentirosa do que o homem. Caras amigas, não se enfureçam 
logo; esperem que eu termine a minha crônica, e verão como a sua cólera 
se aplacará, e ficaremos amigas. 

                                                             
97 Fundado em 1957, esse grupo teatral tinha como dirigentes Francisco Barreto, Jorge Dinaldo 
Bastos, Teresinha Alba Amaral, José Falcão da Silva, Walter Guimarães Carneiro e Marquise Jales 
(LIMA, 2015). O grupo contava com um departamento de teatro amador, do qual, segundo Marquise 
Jales Froés da Motta, em entrevista concedida à autora desta dissertação, em 21 de setembro de 
2017, fez parte Zoíla Ribeiro Chagas. Além do livro de Geraldo Lima (2015), podem ser consultadas 
mais informações sobre esse grupo na dissertação de Grazyelle Santos (2008). 
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Homem e mulher mentem, ambos alegremente, mas a mulher (não a mulher 
isoladamente, mas sim as mulheres em conjunto) é mais inclinada do que o 
homem à mentira, porque o desenvolvimento daquilo que hoje chamamos 
com orgulho civilização se deu em função masculina. Foi o homem quem 
impôs à sua companheira; isto é justo, e isto é injusto; isto é bom e isto é 
mau. E, às eventuais objeções da mulher, terá certamente respondido: “É 
assim porque estou dizendo”. E à mulher só restava abaixar a cabeça e 
refugiar-se, para evitar o pior, na reticência, na mentira. Sim, porque senão 
ele imporia, como muitas vezes impôs, pela força e pela violência, o próprio 
ponto de vista. 
A civilização nasceu deveras debaixo do cunho masculino. Para fazerem 
uma ideia, pensem que há apenas 2300 anos, um grande filósofo grego 
sustentava que a mulher era desprovida de alma: como escravos. Escrava, 
portanto, do homem, foi a mulher durante uma série infinita de gerações. 
Por isto dizemos que a civilização existe em função masculina. Não se diz: 
Joaquim e Maria são boas, e sim Joaquim e Maria são bons: gênero 
masculino prevalece sobre o feminino: é o que cita a lei. 
 
A mentira é certamente uma forma de fraqueza, nascida da necessidade de 
defesa. A mulher fisicamente mais fraca, teve de suportar as ordens 
indiscutíveis do seu companheiro. Debaixo deste particular aspecto, a 
mulher se assemelha à criança, este débil muitas vezes à revelia de 
genitores inconscientes, que com desastrosos exemplos a induzem à 
falsidade, à hipocrisia e à mentira. 
 
Parece-me ouvir uma voz de protesto. “Está bem, talvez tenha sido nos 
tempos pré-históricos, quem sabe também um pouco depois, ou até há 
alguns decênios. Mas agora! Agora homem e mulher, nos países anglo-
saxões especialmente nos Estados Unidos da América, se acham no 
mesmo plano, são iguais, tem os mesmos direitos e deveres, por 
conseguinte hoje em dia a mulher não se vê mais na necessidade de mentir 
mais que o homem; hoje, provavelmente, homens e mulheres são sinceros 
ou mentirosos em igual medida.” 
 
Parece uma observação importante, mas não é. No entanto, é muito 
discutível que homem e mulher estejam no mesmo plano. Na minha opinião, 
não o estão, senão aparentemente, sob o aspecto econômico-social, mas 
não também no psicológico-moral. A verdade é que o homem e mulher são 
duas criaturas humanas afins, mas também profundamente diferentes, 
irremediavelmente diferentes, tanto no plano fisiológico como no 
psicológico. Mas a verdadeira razão pela qual ainda hoje, e sabe lá por 
quanto tempo ainda, a mulher é mais inclinada do que o homem à mentira, 
é bem outra; é bem mais importante, é uma razão de natureza 
delicadamente psicológica. 
 
A psicologia tem suas leis férreas, tal qual a física; leis férreas que somente 
uma prolongada evolução, sustentada por uma educação adequada do 
espírito, pode aos poucos modificar. A mulher que durante milênios foi 
obrigada a falar mais mentiras do que era necessário, não pode, 
subitamente ou quase, eliminar esta sua tendência. Devemos ter presente 
que não se herda somente a parte física, material, o corpo em sumo; mas 
sim também a parte psíquica, a parte imaterial. A mulher herdou a 
inclinação para a mentira, uma inclinação mais forte que a do homem, 
porque a mulher, repito, a isto foi levada por circunstâncias a ela 
desfavoráveis. 
 
Ainda que admitamos que homem e mulher se vejam amanhã em perfeita 
igualdade, pelo menos familiar e social, a mulher continuará ainda, por 
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instinto hereditário, a ser mais inclinada do que o homem à mentira. Dito 
isto, devo também acrescentar sem demora que a mulher não tem culpa 
nenhuma nisto; isto acontece, não porque a mulher seja pior do que o 
homem, não porque a mulher sinta prazer em mentir para enganar o 
homem. Bem feliz seria a mulher se pudesse falar sempre a verdade, 
quando está inocente ou quando é culpada. 
Mas a natureza humana está ainda cheia de fraquezas; a compreensão é 
uma coisa muito difícil, o egoísmo continua a levar muitas vezes a melhor 
sobre o altruísmo, isto é, sobre a bondade, sobre o coração. Devemos, 
porém, ser otimistas; devemos considerar que uma longa caminhada já foi 
feita na direção do melhor, e que o passo tornará ainda mais rápido, 
sobretudo através de uma educação melhor, mais acertada e mais racional 
da infância. 

 

Das suas constatações sobre as “mulheres” e “homens”, ficam bastante 

explícitos dois caminhos adotados pela autora: em primeiro lugar, justificar que as 

mulheres mentem como um tipo de mecanismo de defesa. Em outras palavras, 

quando se trata das mulheres, a mentira tem uma explicação fundada na dominação 

de homens, feita a base de violência física e de outros tipos de silenciamentos, 

herdada de anos a fio. Para embasar o seu argumento, a autora pareceu recorrer, à 

memória, a um filósofo grego, — o fato de ele não ser explicitamente nomeado 

demonstra tal circunstância —, a fim de revelar há quanto tempo tal relação entre 

dominador e dominada foi estabelecida. 

Com efeito, ao pesquisar a qual filósofo a autora se referia, tendo em vista 

que ela disse “um grande filósofo grego”, provavelmente se tratasse de Aristóteles e 

da sua Política o trecho que ela mencionou numa referência pouco fidedigna. Isso 

partindo do entendimento de que esse filósofo, além de Platão, são os pensadores 

gregos mais difundidos e reconhecidos no nosso imaginário quando se pensa em 

filosofia grega.  

Assim, a partir de leituras de especialistas da área de Filosofia, como 

Nicholas D. Smith (1983), percebe-se que Aristóteles atribuiu à mulher uma 

inferioridade social em relação ao homem, fundamentada, sobretudo, na sua visão 

biológica, segundo a qual a mulher era entendida como um homem “incompleto” e, 

por isso mesmo, devia ser governada por esse. Essa descrição sobre a perspectiva 

de Aristóteles encaixa-se, dessa forma, mais nas palavras vistas no texto de Zoíla 

Ribeiro Chagas. Diz-se isso considerando que outro filósofo grego bastante 

conhecido, Platão, não estabeleceu essa diferença social em relação ao homem e à 

mulher, com base na biologia, como foi o caso de Aristóteles. Assim, de acordo com 
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Nicholas D. Smith (1983), para Platão, a mulher não devia ser necessariamente 

submetida aos homens, em sua República.  

No texto de Zoíla Chagas, ela declarou que a mulher, de acordo com 

Aristóteles, era desprovida de alma. Na verdade, em Política, Aristóteles não afirma 

isso, mas sim que a mulher possuía alma, muito embora fosse ela inferior, 

justamente pela sua deficiência, digamos assim, biológica (SMITH, 1983). 

De toda forma, a autora prosseguiu a sua argumentação trazendo à cena as 

marcas da dominação dos homens em relação às mulheres na linguagem: o 

masculino é a regra, é a “lei”. Assim, continuando a sua análise, note-se que a 

observação feita pela autora é a de que a mulher permanecia sendo dominada pelo 

homem devido a um rastro de fundo psicológico, fazendo-se presente de geração a 

geração.  

Tal entendimento pela autora do que é psicologia, é preciso dizer, entra em 

contexto na própria formação da jovem escritora. Desde o início do século XX, no 

Brasil, as Escolas Normais passaram a integrar a Psicologia ao quadro de 

disciplinas para as futuras professoras (PEREIRA; PEREIRA NETO, 2003; 

SOARES, 2010). Desde o início, a sua formação nessa área centrou em 

fundamentos da Psicologia Experimental (SOARES, 2010). Essa, por sua vez, tinha 

como base metodológica as ciências naturais, além das ciências biológicas, em 

parte dos teóricos que a preconizaram.  

A partir dessas informações, entende-se que a visão que naturaliza a suposta 

tendência da mulher para mentir se baseia nas ideias da Psicologia Experimental 

apresentadas na descrição de Zoíla Chagas: “A psicologia tem suas leis férreas, tal 

qual a física; leis férreas que somente uma prolongada evolução, sustentada por 

uma educação adequada do espírito, pode aos poucos modificar”. No entanto, o seu 

texto finaliza de maneira otimista com o futuro da mulher, podendo ela, a partir de 

“uma educação adequada do espírito”, como ela registrou em parágrafos anteriores, 

mudar esse perfil. 

Esse texto da jovem normalista revela uma forma diferenciada de tratar a 

mulher. Por um lado, ela apontou os mecanismos machistas que os homens da sua 

época lançavam para se fazerem ouvidos e, sobretudo, obedecidos. Por outro, a sua 

formação intelectual contribuiu para a sua visão binária do comportamento humano, 

separando mulheres e homens em locais estanques, — embora ela tentasse 
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relativizar isso, vez ou outra no texto —, e naturalizando um comportamento, em 

tese, predominante na mulher. 

Por fim, diante do que foi exposto, ao longo desta seção, é evidente o impacto 

promovido pelo fato de essas mulheres adentrarem em espaços públicos, fosse pelo 

próprio fato de publicarem em jornais, pelo trabalho fora de casa, — como 

aconteceu com Alcina Dantas e mesmo Georgina de Mello Erismann —, fosse pela 

circulação nas ruas e nos locais de sociabilidade, nos saraus, no Cine Teatro. Ainda 

acerca da consolidação de um imaginário sobre o feminino, longe de rejeitar 

essencialismos de ordem patriarcais, como a suposta docilidade inerente à mulher, 

esse imaginário é aceito a fim de afirmá-lo com elementos positivos de 

autoidentificação. Isso ocorre, por exemplo, em “Direitos femininos” de Alcina 

Dantas. 

Como a maioria dessas mulheres pertencia à elite e à classe média, ambas 

em formação, é preciso ressaltar mais informações de ordem social e política de 

Feira de Santana. Na próxima seção, cumpre, em especial, tratar de Alcina Dantas 

nesse contexto local, perscrutando a formação de parte dessa elite e dessa classe 

média em Feira de Santana, na primeira metade do século XX. Além disso, cabe 

demonstrar como Alcina Dantas participou da história artística e cultural dessa 

cidade. 
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3. MULHERES QUE DEIXARAM HISTÓRIAS98: O CASO ALCINA DANTAS 

 

[…] o desafio para a crítica feminista é compatibilizar o teórico com o social 
e com o cultural de forma que se possa considerar tanto as práticas 
discursivas como determinantes […], mas também como determinadas por 
fatores sociais, ou seja, é preciso expandir os limites textuais para 
orquestrar o texto com o seu contexto histórico mais amplo (SCHMIDT, 
2017, p.85). 

 

Para tratar da trajetória literária (e de outras atividades artísticas) de Alcina 

Dantas, é preciso compreender o lugar em que essa poetisa estava localizada. Não 

obstante, pensar a sua literatura no sentido empregado por Rita Terezinha Schmidt 

(2017, p.89), a saber, o de “expandir os limites textuais”, levanta algumas 

dificuldades. Acontece que essas palavras da teórica despertam uma inegável 

inquietação. Principalmente no que toca ao objetivo principal deste capítulo: delinear 

a vida de Alcina Dantas, de maneira geral, dentro do contexto político, econômico e 

histórico de Feira de Santana na primeira metade do século XX, ainda que haja as 

limitações de um estudo panorâmico, como o que vai ser desenvolvido nesta seção.  

Para além da mera retórica, este desafio nasce da necessidade de articular 

um painel sobre Feira de Santana a partir de uma prolífera produção de textos da 

época, publicados em jornais locais, como a Folha do Norte. Essa produção escrita 

serve para a compreensão da presença de mulheres como Alcina Dantas na 

literatura e na vida artístico-cultural dessa cidade, mas, sobretudo, para a 

investigação da própria história de vida da escritora mencionada. 

Ademais, é preciso relacioná-las à surpreendente complexidade do contexto 

histórico de Feira de Santana no século XX. O uso do substantivo “complexidade” 

precedido pelo adjetivo “surpreendente” não diz respeito a uma visão binária sobre 

Feira de Santana, colocando-a em uma disputa com outras cidades da época e as 

suas respectivas sociedades, a fim de definir quais eram “simples” ou “complexas”, 

“avançadas” ou “atrasadas”, como pode parecer à primeira vista. Condiz, sim, com o 

reconhecimento de que nenhuma sociedade é tão primária a ponto de ser 

apreendida ou mesmo resumida em uma quantidade de páginas tão limitadas como 

as de um capítulo de dissertação de mestrado.  

                                                             
98 Este título remete a Mulheres que deixaram marcas de Lélia Vitor Fernandes (2002). 
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Dessa forma, diz-se ainda “surpreendente” por dois motivos. O primeiro 

corresponde à extensa bibliografia acadêmica existente em relação à história de 

Feira de Santana, contemplando aspectos como a educação, a literatura, a cultura, a 

política, a economia, as relações de gênero, entre outros. Com efeito, há tantas 

possibilidades de recorte teórico para abordar sobre a cidade que chegam a 

obscurecer, por alguns instantes, o ânimo de quem se aventura a lidar com tamanha 

quantidade de estudos. O segundo motivo tem a ver justamente com a diversidade 

cultural e social percebida no contexto feirense, algo que torna a contextualização 

muito mais difícil de ser feita. 

Isto posto, vale nomear alguns estudos que levam em conta tanto a elite 

quanto a população feirenses daquele momento. Entre livros, teses e dissertações, é 

pertinente mencionar os trabalhos de Rollie Poppino (1968), Aldo José Morais Silva 

(2000), Ione Celeste de Souza (2013), Clóvis Frederico Ramaiana Moraes Oliveira 

(2000; 2011), Cristiana Barbosa de Oliveira Ramos (2007), Kleber José Fonseca 

Simões (2007), Eronize Lima Souza (2008), Mayara Pláscido Silva (2012), Kelman 

Conceição da Silva (2012), Nayara Fernandes Cunha (2013), Chintamani Santana 

Alves (2013), Rafael Quintela Lins (2014), Daiane Silva Oliveira (2016), para listar 

alguns exemplos que fazem parte da academia.  

Também não se pode desconsiderar livros memorialísticos e de registro da 

história feirense. A título de exemplo, citam-se: Feira de Santana: histórias e estórias 

dos séculos XIX e XX (escritas a cinquenta mãos), organizado e publicado pelo 

Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana (2015), e os livros de Lélia Vitor 

Fernandes, principalmente Mulheres que Deixaram Marcas (2002), livro esse, por 

seu turno,que foi o primeiro contato estabelecido pela autora desta dissertação com 

a biografia de Alcina Dantas, nos primórdios da pesquisa de mestrado. Sem esgotar 

a lista, acrescentam-se ainda as produções de personalidades da cidade, como: 

Recordações e voto, do jurista Filinto Bastos (1917); os já citados Fidalgos e 

vaqueiros e A paisagem e o homem, ambos de Eurico Alves (1989; 2004); Feira de 

Santana e o vale do Jacuípe, de Gastão Sampaio (1982); A Feira na década de 30, 

de Antônio do Lajedinho (2004). 

Como dentro dessas listas há textos com inegável solidez teórica, não se 

julgou preciso voltar-se de modo detalhado para os eventos históricos mais 

emblemáticos, senão apenas os apontar. Além disso, nos trabalhos sobre a 
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literatura da cidade produzida no período supramencionado, encontram-se análises 

que abarcam tais momentos históricos. As já referidas dissertações de Ana Angélica 

Vergne de Morais (1998), Cristiane Magalhães Porto (1999) e Gyzelle Reis dos 

Santos (2008) trazem informações sobre eventos culturais, artísticos e de 

importância política e econômica, cada qual com um recorte temporal específico. A 

primeira investigadora estuda o final do século XIX e as três primeiras décadas do 

século XX; a segunda trabalha o período de 1940 a 1945; e, por fim, a terceira, os 

anos de 1950 a 1961.  

Em consideração ao que foi exposto, neste capítulo interessa não só trazer à 

cena o contexto histórico feirense, que já foi descrito competentemente por trabalhos 

anteriores, mas mais do que isso inserir Alcina Dantas enquanto uma das 

participantes das transformações artísticas e culturais pelas quais Feira de Santana 

estava passando entre 1920 e 1960. Ao localizá-la dentro desses eventos, acredita-

se que o contexto histórico a ser apresentado não ficará restrito a uma revisão 

teórica dos estudos aludidos. É o que será visto a seguir. 

 

 

2.1. As mulheres em Feira de Santana “ou o que acontece quando o objeto 

fala” 

 

O título desta seção foi retirado do artigo “Em busca da história não contada 

ou: o que acontece quando o objeto fala?” de Rita Terezinha Schmidt (1998), que, 

em nota de rodapé, explica que essa pergunta foi formulada por Luce Irigaray, em 

Speculum of the other women. A ideia principal do texto da teórica brasileira é 

demonstrar “o que acontece quando uma escritora se apropria da narrativa para 

contar a história silenciada da desapropriação da voz feminina, criando um discurso 

oposicional, de força estratégica e ideológica” (SCHMIDT, 1998, p.188).  

Nesta seção, almeja-se atestar como as mulheres feirenses, nascidas ou que 

adotaram a cidade, foram secundarizadas ou até silenciadas no plano artístico e 

literário. É necessário fazê-las serem ouvidas. É por causa disso que se faz 

relevante trazer à tona a trajetória de Alcina Dantas. Trata-se, portanto, de perceber, 

“o que acontece quando os objetos falam”.  
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Em outras palavras, em um primeiro momento, cumpre-se averiguar em que 

áreas Alcina Dantas estava atuando desde o fim da década de 1920 até aos anos de 

1960, em uma altura em que são evidentes as disputas sobre qual Feira de Santana 

estava sendo gestada, a cidade do progresso, — para poucos, decerto, conforme 

uma parte da elite desejava —, ou uma cidade orgulhosa do seu passado agrário e 

patriarcal, que a outra parte da elite gostaria de manter intacta. 

Quanto a essa divergência, em um estudo sobre a Feira de Santana da 

primeira metade do século XX99, Aline Aguiar Cerqueira dos Santos (2016, p.161) 

afirma:  

 

Conquanto as feições rurais fortemente presentes, acontecia que as elites 
[…] era [sic] um grupo heterogêneo, e apesar de muitas vezes terem 
objetivos em comum, nem sempre partilhavam das mesmas ideias e dos 
mesmos comportamentos. Por isso, percebemos certa aversão ao processo 
de modernização para a cidade feirense, principalmente a fração 
relacionada com as raízes pastoris. 

 

Nesse sentido, como foi mencionado no primeiro capítulo, a tese de Clóvis 

Ramaiana de Oliveira (2011) demonstra como a ideia de “progresso” difundida por 

parte da elite feirense da primeira metade do século XX estava associada à 

repressão de elementos da população feirense, assediando manifestações de 

vaqueiros em determinados espaços, reduzindo os locais onde determinados 

trabalhadores poderiam circular, entre outras formas de recalcar os elementos 

culturais e sociais da população mais pobre da cidade. Sobre essa repressão 

popular por parte da elite que estava “em nome do progresso”, Kleber José Fonseca 

Simões (2007) faz um paralelo com a crise da masculinidade, a qual ele aborda em 

sua dissertação, ao observar a construção de um imaginário masculino em Feira de 

Santana, entre os anos de 1918 e 1938. Para ele, essa repressão tinha uma íntima 

ligação com o modelo masculino mais articulado ao passado rural da cidade, que o 

modelo masculino moderno buscava rejeitar para a Feira de Santana do “progresso”. 

Desse modo, os comportamentos a que Aline Aguiar Santos (2016) se refere 

podem ser relacionados, principalmente, ao modelo de masculinidade que entrou em 

                                                             
99 Para mais discussões sobre Feira de Santana na primeira metade do século XX e as relações entre 
poder político e economia, existem vários trabalhos, até listados anteriormente, como Rollie Poppino 
(1968), Aldo José Morais Silva (2000), Clóvis Ramaiana Oliveira, (2011), Kelman Conceição da Silva 
(2012), entre outros. 
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crise naquele momento. Segundo Simões (2007), havia, pelo menos, dois grupos 

distintos nessa elite: “um que está ligado ao ideário moderno surgido nos anos 

iniciais do século XX; outro que é tradicionalista, atrelado aos valores locais, que 

enxergavam na entrada desse sujeito moderno a decomposição da própria 

sociedade” (SIMÕES, 2007, p.60).  

Através das respostas da parcela da sociedade mais tradicionalista em 

reação aos representantes da modernidade, observa-se a construção de 

antimodelos. Nessa direção, Simões (2007, p.96) examina como a sociedade 

feirense atribuía ao feminino uma inferioridade, na medida em que o masculino se 

alçava à condição de superioridade. Como dispositivos que construíam 

discursivamente esse binômio entre feminino e masculino, Simões (2007, p.79) 

analisa como os discursos religiosos e científicos o fundamentaram. A sua análise 

identifica como o privado ainda é alçado como o espaço inerente à mulher, ao 

feminino e, por isso mesmo, menor, enquanto o masculino simboliza a esfera 

pública. Segundo o autor, os representantes do antigo poder elaboraram um 

contradiscurso diante das críticas dos representantes da modernidade: “Para esse 

contra-discurso, a sociedade erigida pelos pilares de modernidade se apresentava 

como uma estrutura social fraca e impotente, sendo composta como uma sociedade 

feminina, na qual as mulheres ocupavam os espaços públicos e os homens 

amoleciam suas posturas” (SIMÕES, 2007, p.95). 

Foi, sem sombra de dúvidas, contrariado com a ocupação de espaços 

públicos por mulheres que o poeta Alencar Filho ironizou a “mulher moderna” em 

“Mademoiselle Futilidade”, poema publicado na Folha da Feira, na edição do dia 9 

de fevereiro de 1934, e transcrito parcialmente abaixo: 

 

Ei-la que passa 
toda modernismo e toda graça 
na divinização da silhueta fina 
da mulher do século XX... 
 
Corpo fino e flexível, 
ela tem um quê de indefinível, 
que excita os nervos da gente. 
Tem as unhas e os lábios encarnados 
 
E é fútil, 
Faz o “footing”, 
adora os tipos de atleta 
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sonha com um [rasurado]  
e com um príncipe encantado 
que é um artista de cinema. 
 
Anda só, bebe ‘chops’, fuma 
não usa meias 
e tem a coragem das atitudes escandalosas. 
 
É em suma a mulher moderna, 
sem preconceitos e sem pejo. 

 

Em primeiro lugar, é preciso atentar para o impacto do cinema nos costumes 

locais, o que pode ser deduzido a partir da leitura desse poema. E essa é, com 

efeito, a linha de raciocínio que Simões (2007) conduz em seu estudo. Assim, ao 

comentar esse poema, Simões (2007, p.101) afirma que: 

 

[o] texto de Alencar não deixa dúvidas sobre a imagem da mulher moderna 
que, influenciada pelo cinema e por catálogos e revistas, apresentou ao 
mundo um padrão estético diferenciado do tradicional que se corporificou na 
melindrosa ou na Vamp e na artificialidade proporcionada pela maquiagem. 

 

Além disso, é oportuno notar o flagrante incômodo do eu lírico com a inserção 

de mulheres no seio do espaço público. Fica transparente o desejo suscitado pelo 

aspecto físico dessa “mademoiselle”, pois, nos primeiros versos do poema, ela surge 

como uma mulher fatal. Percebe-se que essa mulher é chamada de “moderna” com 

ironia, porque a sua desenvoltura causa desconforto por colidir com os princípios 

patriarcais sobre a maneira “correta” segundo a qual uma mulher deve comportar-se. 

Assim, uma mulher “correta” não deveria beber “chops”, fumar e sair sem usar meias 

(versos 15 a 17). Nesse sentido, para caracterizá-la, o eu lírico descreve-a como 

fútil, sonhando “com um príncipe encantado / que é um artista de cinema”. No 

entanto, no decorrer de suas descrições, o que emerge não é exatamente alguém 

que só deseja um homem ideal, “um artista de cinema”, mas que, ao contrário, vive 

da maneira mais liberta em relação ao controle social vigente sobre o seu 

comportamento. 

À vista disso, vê-se o quão relevante é ler o poema de Alencar Filho por um 

viés contrário ao que ele almejava. Trata-se, mais especificamente, de perceber que 

havia mulheres “modernas” que estavam rasurando os códigos das relações sociais 

em Feira de Santana, na primeira metade do século XX, e, por isso, não pareciam 

intimidar-se com a opinião da parcela da sociedade mais conservadora. Uma das 
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descobertas mais relevantes, durante esta pesquisa de mestrado, corresponde à 

quantidade de mulheres que participavam de inúmeras atividades artísticas na 

cidade. Diz-se isso por um motivo bem simples: ao ler os trabalhos da área de 

História, mencionados anteriormente, principalmente os relativos aos coronéis da 

cidade, como a dissertação de Kelman Silva (2012)100, dificilmente se imagina que 

tantas mulheres se inseriram nesses espaços artístico-culturais. Contudo, a despeito 

da visão patriarcal entranhada na sociedade feirense, como se nota a partir das 

análises de Simões (2007), nomes de mulheres que se fizeram presentes no teatro, 

na música, na literatura e na rádio, como é o caso de Alcina Dantas, são recorrentes 

em várias fontes, entre livros e notícias do jornal Folha do Norte. De tal forma, no 

decorrer desta seção, algumas artistas serão citadas, sem deixar, convém dizer, de 

deter maior atenção à artista mencionada.  

No entanto, antes de debruçar-se mais sobre as vivências de Alcina Dantas 

no plano artístico feirense, cabe traçar uma breve história das mulheres em Feira de 

Santana sob perspectivas que as situem para além do cenário patriarcal. Isto posto, 

uma das melhores formas de se contrapor às imagens das mulheres interioranas — 

como se essas estivessem sempre presas à vontade de casar, ideia esta que 

aparece nos poemas de Eurico Alves101, por exemplo —, é trazer à tona a relação 

que elas tinham com o trabalho. Assim, notar-se-á como as mulheres trabalhavam 

em Feira de Santana, fosse para o sustento próprio e da família, fosse ainda porque 

as suas vidas não se resumiam tão somente ao casamento.  

Acrescente-se que, à época, algumas dessas mulheres atuantes no plano 

artístico, com destaque para as nascidas na virada do século XIX para o século XX, 

não se casaram. Entre elas, incluem-se a própria Alcina Dantas, a sua irmã Ester 

Catharina, também conhecida como D. Zinha, e, pelo menos, uma das irmãs 

                                                             
100 Em sua dissertação, Kelman Silva (2012) analisa as formas como o poder político de Feira de 
Santana se inscreveu durante a era Vargas. De acordo com o autor, apesar do abalo causado pelo 
início do governo de Getúlio Vargas nos poderes locais, os nomes de Bernadino Bahia, Agostinho 
Froés da Motta e Arnold Silva — este ligado ao primeiro coronel, por laços matrimoniais com a filha 
desse político, Berezina Barros Bahia — estabeleceram-se mesmo com a crise, uma vez que 
conseguiram êxito em se manterem no poder. 
101 A título de exemplo, cita-se o poema “Canção para a cidadezinha desconhecida”, com foco nos 
seguintes versos: “Cidadezinha distante perdida nesse sertão sem fim… Que dirá, entretanto, a 
menina elegante dos teus salões? / Que dirão, na missa de domingo, as moças casadoiras?”. Uma 
leitura atenta do poema demonstra como as mulheres aparecem também como as beatas, ou como 
menina sonhadora que idealiza no eu lírico um príncipe à sua espera. Enfim, são todas elas 
representadas a partir do entendimento de que o casamento é, em última instância, a maior 
realização de tais perfis de mulheres. Para ler o poema completo, ver “Anexo A”. 
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Miranda, a saber, Eufrosina Miranda ou a professora de piano “Amália”, à qual 

Eurico Alves Boaventura (2004, p.86) se refere em “A velha e a nova cidade”. 

É leviano afirmar que foi apenas no século XX que as feirenses passaram a 

trabalhar. Essa ideia pode ser inferida pela própria instalação da Escola Normal, em 

1927, conforme foi apontado no capítulo anterior. Quando se diz “feirenses” aqui, 

incluem-se mulheres de classes sociais diversificadas. Em primeiro lugar, é preciso 

volver o olhar para quais mulheres foram descritas até agora. As mulheres pobres e 

negras, seguindo o padrão brasileiro (CARNEIRO, 2003) e de alguns estados do 

Nordeste (FALCI, 2007, p.249-250), sempre trabalharam. Tanto nas plantações de 

fumo, de milho e de feijão, quanto nas casas-de-fazenda, nos pequenos comércios 

ou como vendedoras ambulantes, essas feirenses trabalhavam e muitas vezes 

chefiavam a casa (RAMOS, 2007). 

Fica evidente que não são elas que aparecem como musas nos poemas, 

como aponta o poeta José Sampaio em “Não se faz o poema da moça da roça”102, 

publicado na Folha do Norte, em 1939. Porém, elas surgem ainda, embora de forma 

pejorativa, por exemplo, nas notícias sobre brigas familiares (LIMA, 2010, p.40), uma 

das poucas ocasiões em que são lembradas, em um tom bem diferente daquele 

dirigido às mulheres das famílias de classes mais abastadas, as chamadas “famílias 

ilustres”, que, em nível regional, fazem parte de um conjunto de nomes que se 

firmaram no nordeste brasileiro (FALCI, 2007, p.254-255). Demonstrando como a 

mulher pobre e negra sempre trabalhou no contexto feirense, Ramos (2007, p.93) 

informa outras atividades exercidas por elas, para além da costura: 

 

Para as mulheres pertencentes às camadas populares, as atividades extra-
casa também foram desenvolvidas a nível da faxina, da venda de pequenas 
mercadorias e de comidas prontas na feira livre, da prestação de serviços 
em casas de famílias, que na maioria dos casos se perpetuava por toda a 
vida, da lavagem de roupas, por mulheres das camadas populares, e de 
tantas outras que fizeram destas mulheres trabalhadoras na briga do seu 
próprio sustento e de suas famílias. 

 

                                                             
102 O poeta José Sampaio era de origem sergipana, mas viveu em Feira de Santana. O poema tem 

onze estrofes. O primeiro verso relaciona-se com o título. As duas primeiras estrofes são: “Da moça 
que enterra o sangue branco do suor / Na cova do feijão / E tem nas mãos grosseiras / A delicadeza 
hereditária / Único bem que os seus avós deixaram”. Ver o poema completo em Anexo A. 
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Nesse sentido, uma das profissões apontadas pela autora era a de costureira, 

um dos trabalhos que várias mulheres desempenhavam para sustentar a casa. Para 

atender a demanda de profissionais,  

 

“[a] partir da década de trinta, a cidade passa a contar com escolas 
profissionais femininas para a habilitação de cursos práticos e teóricos de 
corte e alta costura, além da instalação de lojas especializadas na venda e 
assistência técnica das máquinas de costura das marcas Veritas e Peaff, o 
que, sobremaneira, aperfeiçoaram o desenvolvimento dos trabalhos das 
modistas e costureiras feirenses” (RAMOS, 2007, p.92). 
 

Ocorre que mesmo as mulheres de elite, já na virada do século XIX para o 

XX, exerciam algumas funções públicas, seguindo uma tendência nacional (DEL 

PRIORE, 2007) e baiana (LEITE, 2005). Basta mencionar os trabalhos comunitários, 

como os do Asilo de Nossa Senhora de Lourdes, que abrigava meninas orfãs no 

início do século XX. Nesse tipo de atividade, havia a preocupação com a preparação 

intelectual das órfãs, sob a vigilância de princípios católicos, ao provê-las com uma 

biblioteca, a já referida Biblioteca do Monte Pio, que estava relacionada ao grupo 

Montepio de Artistas Feirenses, o qual, por sua vez, foi fundado pelo Padre Ovídio 

no século XIX. Percebe-se, assim, a presença da Igreja Católica local em vários 

momentos da história da cidade, voltando-se para a educação e as artes. 

Ainda buscando genealogicamente as relações entre mulheres e trabalho na 

referida cidade, algumas dessas mulheres endinheiradas possuíam pequenas terras 

de plantação de fumo, na maioria das vezes cedidas pelos pais, para angariar algum 

dinheiro, no século XIX. Eurico Alves (1989) relata em Fidalgos e vaqueiros que 

esse dinheiro, supervisionado pelos patriarcas, era geralmente usado para comprar 

joias e roupas. Não foi possível, no entanto, encontrar um texto ou qualquer 

testemunho dessas mulheres, a fim de averiguar se tal dinheiro era destinado 

apenas para essas amenidades. 

Desse modo, a implementação da Escola Normal não significou uma primeira 

entrada no mercado de trabalho, como se poderia supor, mas não deixou de ser 

uma abertura maior à inserção em espaços públicos, no que toca às mulheres das 

classes mais abastadas, para fornecer-lhes um ganha-pão próprio. O trabalho de 

Ramos (2007, p.94) também desvela como as mulheres de elite e de classe média 

estiveram presentes no comércio da cidade: 
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a presença de mulheres no principal palco das negociações e prestações de 
serviços — o centro comercial onde se localizam os principais 
estabelecimentos comerciais da cidade — era uma realidade na conjuntura 
feirense. Os livros de registros de indústrias e profissões, onde eram 
registradas taxações anuais, trazem em alguns volumes, a localização dos 
estabelecimentos e os seus respectivos proprietários. Essa localização 
revela que as mulheres desempenhavam atividades comerciais no mesmo 
espaço urbano em “pé de igualdade” com comerciantes masculinos 
(RAMOS, 2007, p.94). 

 

Essa atividade comercial colocava-as em uma posição abastada, formada 

justamente por proprietários de lojas comerciais. Entre outras atividades que 

acabavam por dar forma a essa classe média, cabe listar as mulheres que se 

inseriram no meio artístico, como Alcina Dantas, além das professoras particulares 

de piano, que ainda permaneceram com essa atividade profissional no século XX.  

Tal  contextualização apresentada serve como anteparo para situar a atuação 

de Alcina Dantas. A artista trabalhava em vários espaços, a saber, no Cine-Teatro 

Santana, na rádio local, como reformadora de santos católicos. Nesse sentido, ela 

encorpava a longa lista de mulheres que exerceram profissões diversas nessa 

cidade. Antes de adentrar mais sobre a sua vida, porém, cabe trazer alguns textos 

das escritoras feirenses que ilustram como elas interpretaram Feira de Santana. 

Dessa forma, a contextualização sobre essa cidade não será resumida apenas nos 

textos teóricos referidos. É o que será visto, a seguir: 

 

 

2.1.1. Uma artista, várias realizações: Alcina Dantas 

 

Esta seção foi pensada para situar Alcina Dantas no seu tempo. Isso significa 

que ela não era uma exceção à regra, uma “mulher à frente de seu tempo”. 

Conforme as descrições sobre Alcina Dantas for tomando corpo, notar-se-á que ela 

ocupou espaços em um momento em que as conquistas feministas passavam por 

uma efervescência não só no Brasil, como também em outros países. No contexto 

brasileiro, essas conquistas foram intercaladas por interrupções e resistências de 

várias ordens, tanto políticas, — como, por exemplo, a suspensão do direito ao voto 

pelo governo Vargas (DUARTE, 2003, p.162) —, quanto simbólicas e afins.  

Convém assinalar ainda como a ideia de “mulher moderna” foi incorporada na 

sociedade feirense através dos seus intelectuais, desde fins dos anos de 1920 aos 
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de 1960, conforme será mais explanado. Ser mulher e artista tinha ligação direta 

com o “ser moderna”. Tal perfil de mulher encontrou tanto a aceitação por parcela da 

sociedade feirense quanto a rejeição vista no poema de Alencar Filho. Importa, 

então, nesta dissertação trazer o primeiro caso, ou seja, a aceitação da “mulher 

moderna” por contemporâneos de Alcina Dantas. Isto, porque, a partir dos textos e 

alguns dados biográficos da maior parte dos relatos reunidos sobre ela, nota-se que 

a “mulher moderna” é uma ideia com que a artista acaba por ser relacionada por 

alguns dos seus ex-alunos.É preciso ainda destacar que tal ideia materializava uma 

outra, a saber, a ideia de “progresso”, que, por sua vez, também foi difundida por 

parte da elite da cidade. Essa última observação, no entanto, não quer insinuar que 

Alcina Dantas comungava com os ideiais dessa parte da elite local. 

Para que a contribuição artística de Alcina Dantas seja evidenciada, são 

necessários dois direcionamentos: 1) trazer à cena, de maneira geral, relatos sobre 

a vida da autora, demonstrando como ela circulou em vários espaços culturais de 

destaque; 2) descrever tais circunstâncias biográficas tendo sempre em vista os 

acontecimentos históricos de que ela participou ou que, no mínimo, observou, 

pensando aqui em sua produção literária. Acresce-se que, com relação ao segundo 

direcionamento, não serão estudados a fundo os seus poemas neste capítulo, sendo 

tratados, de maneira superficial, um ou outro texto, caso se julgue necessário. São 

dois os motivos que explicam esta posição. Em primeiro lugar, há a necessidade de 

apresentar um pouco mais sobre a biografia de Alcina Dantas e isso, em si, já 

demanda atenção. Em segundo, o terceiro capítulo será dedicado à análise da sua 

produção literária.  

Desse modo, embora algumas de suas produções tenham aparecido no 

capítulo precedente, de forma a articulá-la com a produção de literatura escrita por 

mulheres em Feira de Santana, acredita-se que, neste capítulo seja dispensável 

trazer seus poemas. Isso porque é preciso ter em mente dois pontos: o primeiro, 

para compreender melhor a sua literatura, em particular, faz-se necessária uma 

explicação mais panorâmica do que ela publicou; já o segundo, para apreciar com 

mais atenção uma parte dos temas vistos em seus textos, é preciso uma delimitação 

de um tema específico para ser escrutinado com mais afinco. Nesse sentido, o 

terceiro capítulo foi pensado para contemplar esses dois pontos apresentados. 
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Por conseguinte, a história pessoal de Alcina Dantas será retomada 

entrelaçando características de parte das suas vivências em Feira de Santana, 

informações essas adquiridas durante a pesquisa, a partir daquilo que sobreviveu da 

artista na vida de pessoas que lhe foram próximas, como os participantes do 

programa Brasil de Amanhã. Assim sendo, com a finalidade de gerar dados para 

melhor embasar a pesquisa e suprir a escassez de registro biográfico de Alcina 

Dantas, a pesquisadora e autora desta dissertação entrevistou formalmente Joel 

Magno, Itajaí Pedra Branca, Oydema Torres Ferreira103 e Marquise Jales Fróes da 

Motta. Além desses, houve também o contato informal com outras pessoas, tal qual 

Carlos Pitta104, contactado por telefone; Franklin Maxado105, Carlos Mello, Lélia Vitor 

Fernandes (que cedeu, de seu acervo pessoal, alguns materias de Alcina Dantas 

para esta pesquisa de mestrado), além de duas parentes da artista, a sua sobrinha-

neta, D. Terezinha Azevedo, e a sua filha Cristina Azevedo. Foram acrescentados 

ainda os textos de alunas e pessoas próximas à artista referentes à sua atuação, 

como é o caso dos que foram escritos por Neuza de Brito Carneiro (2015), Leny 

Madalena de Souza Silva (2015), Hildete Galeão (2015), além de crônicas em que 

Alcina Dantas foi citada, tais quais as de Eurico Alves Boaventura (2004) e Hugo 

Navarro Silva (2015). 

Para conhecer mais a artista, vê-se que é imprescindível o contato com as 

memórias dessas pessoas. Nesse sentido, em texto em homenagem às irmãs 

Esther e Alcina Dantas, Neuza de Brito Carneiro (2015, p.150) afirma que 

 
“muitos [dos participantes do programa] lembrarão do que aqui está 
relatado, por terem feito parte dessa história que permanece viva em 
nossos corações. Quem jamais se esquecerá daquela casa [pertencente às 
irmãs] tão cheia de alegria? Resta-nos, pois, uma eterna saudade, este 
sentimento que imortaliza aqueles a quem amamos”.  

 

 

                                                             
103 Esse ex-aluno de Alcina Dantas foi o responsável por nomear de “Rua Profa. Alcina Dantas” uma 
das ruas de Feira de Santana. 
104 Filho do médico Otto Schmidt, que também escrevia poemas na Folha do Norte. Segundo Cruz 

(2012), ele também foi professor da Escola Normal de Feira de Santana. Em 1930, Alcina Dantas 
publica o poema “No mar”, cuja dedicatória é feita para um nome abreviado como O.S., o qual, ao se 
julgar pelas iniciais presentes em tal dedicatória, parece ser, justamente, o pai de Carlos Pitta. 
105 Cordelista feirense, vive atualmente em sua cidade natal, produzindo de maneira independente os 
seus folhetins e vendendo-os no Mercado de Artes de Feira de Santana, localizado na Avenida 
Senhor dos Passos, uma das mais antigas de Feira de Santana. Fez parte de um grupo intelectual, 
nos anos de 1980, que divulgou o cordel no sudeste do país. 
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2.1.1.1. A família Dantas: alguns relatos 

 

Uma característica recorrente nas entrevistas e textos desses antigos alunos 

do programa de rádio mencionado reside em salientar como a presença de Alcina 

Dantas foi relevante para as artes de Feira de Santana. É respeitando a persistência 

por parte dos entrevistados em reconhecer as várias faces da artista, dentro da 

sociedade feirense dos anos de 1950, que os dados biográficos de Dantas serão 

inseridos dentro de cada momento histórico a ser descrito a seguir. Vale dizer, as 

descrições históricas e da sua história de vida — em especial, no tocante aos locais 

onde atuou na cena artístico-cultural — não serão unicamente voltadas para os 

chamados “anos dourados”, como também serão considerados os anos em que ela 

publicou os seus escritos, ou seja, entre o final da década de 1920 e o final da de 

1950.  

Existem lacunas no levantamento histórico sobre Alcina Dantas a ser 

apresentado. Por esse motivo,as limitações que foram encaradas para descobrir 

mais informações a seu respeito, entre a juventude e a fase adulta, serão, volta e 

meia, preenchidas pelas publicações de textos em jornais locais, como a Folha do 

Norte e ainda O Itaberaba106. Quanto à sua infância, esse foi um obstáculo ainda 

maior. Apenas se sabe que, considerando a biografia de Roberto Lídio Dantas, o pai 

de Alcina Dantas, a artista e a sua família vieram de Itaberaba para Feira de 

Santana, quando ela tinha cinco anos de idade, em 1900 (OLIVEIRA, 2013, p.159). 

Na verdade, a partir das descrições sobre Roberto Lídio Dantas, surgem 

algumas informações sobre a formação musical e literária de Alcina Dantas. Quanto 

a essa última área, os dados mostram-se mais escassos. Contudo, lendo os seus 

poemas e cruzando tais leituras com as informações de alguns relatos dos 

entrevistados, como o de Oydema Ferreira, infere-se como bagagem literária nomes 

como Olavo Bilac107, Castro Alves108, Manuel Bandeira, Almeida Garret109, letras de 

                                                             
106 As informações a respeito de quando Alcina Dantas passou a publicar em cada periódico, bem 
quando ela parou de fazê-lo, serão descritas com maiores detalhes no terceiro capítulo. 
107 Em 1940, publicado na Folha do Norte, o poema “Que importa” de Alcina Dantas traz como mote 
inicial os versos “Palpitam flores, estremeceu ninhos / E o sol do amor que não entrava outrora / Entre 
doirondo a areia dos caminhos” de “Via láctea”, escrito por Olavo Bilac. 
108 Em conversa informal com Franklin Maxado, o cordelista diz que chegou a fazer um teste para o 
Brasil de Amanhã, que consistiu em declamar um poema de Castro Alves. Oydema Ferreira afirma ter 
declamado também um poema desse poeta. 
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música popular brasileira, como as cantadas por Vicente Celestino110. Ademais, são 

mencionados ainda poetas de sua terra natal, Itaberaba, além de outras terras do 

interior baiano, incluindo, evidentemente, Feira de Santana, tais quais: Florísia 

Arlete, como foi mencionada no capítulo anterior, Eulálio Motta111, Carlos Pires112, 

Anacleto G.113, Aloísio Resende114, Leolindo Guimarães, XIQUIM115, Galeano 

Avelino116, Rosa Rubra117, Edgard Vasconcellos118. Algumas dessas referências, 

diga-se de passagem, serão retomadas no próximo capítulo, com maiores detalhes. 

Concernente à sua formação musical, cabe tratar um pouco sobre o seu pai. 

Nas palavras de Neuza de Brito Carneiro, Roberto Lídio Dantas (1849-1921) 

escrevia poemas, compunha músicas variadas, “desde valsas doces ou brilhantes 

para piano, a dobrados, para serem executados por filarmônicas” (OLIVEIRA, 2013, 

p.159). Desafiando os códigos estabelecidos socialmente em Feira de Santana, 

segundo os quais não competiriam ao homem as tarefas domésticas, ele “costurava, 

cozinhava, fazia tricô e crochê”. Esse desempenho do pai de Alcina Dantas foi 

pouco imaginável até para a autora da pequena biografia, ao descrevê-lo como 

                                                                                                                                                                                              
109 Citado no texto da autora intitulado de “Saudade”, título homônimo ao da música de Vicente 
Celestino (1894-1968), e publicado em 1929, na Folha do Norte, no trecho que serve de mote para o 
texto de Alcina Dantas: “Saudade é como se fosse / Espinho cheirando a flor”. Este cantor, por sua 
vez, nasceu no Rio de Janeiro e faleceu em São Paulo. Para mais informações sobre o cantor, ver o 
verbete disponível no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em < 

http://dicionariompb.com.br/vicente-celestino >. Acesso em 18.06.2018. 
110 Referido também no texto “Saudade”, de 1929. 
111 O poema “Se eu pudesse cantar...eu cantaria” da poetisa referida, publicado na Folha do Norte em 
1930, foi dedicado a esse poeta. Eulálio Motta nasceu na cidade de Mundo Novo. 
112 Em 1957, na Folha Norte, a poetisa dedica “Sapatinho do Poeta” a Carlos Pires e Anacleto G. Os 
dois escreviam poesia no mesmo jornal. 
113 Poeta que também publicou na Folha do Norte. A poetisa dedica um poema a Anacleto G., “Eu vi 

o Pardal”, em 1957, no referido jornal, em resposta a um soneto que ele havia escrito para ela. 
114 Alcina Dantas faz uma homenagem póstuma ao poeta em “Lendo Verônica”, remetendo-se à 
leitura do poema “Verônica” de Aloísio Resende. Além disso, em 1941, no mesmo jornal, ela publicou 
“Um sino canta”, também em homenagem a esse poeta. 
115 Cronista e contista que escrevia regularmente em O Itaberaba sobre a vida do sertanejo da cidade 
homônima ao título do jornal. Em 1940, nesse jornal, a autora publica “Caboclo do Sertão”, texto que 
dialoga com a produção literária vista neste escritor. 
116 O texto “Lendo” de Alcina Dantas, escrito em 1942, e publicado em O Itaberaba, homenageia a 
coluna desse autor, deixando bem claro que ela era uma leitora assídua de “Minha coluna”, que 
também foi publicada nesse periódico. Além disso, em 1945, no mesmo jornal, a autora dedica-lhe o 
poema “Lua Feiticeira”. 
117 Escrevia poemas em O Itaberaba. Parece ser um pseudônimo de Rosália que era, por sua vez, 
noiva de Edgard Vasconcellos, de acordo com a informação obtida em texto publicado em O 
Itaberaba, em 1942. 
118 Jovem poeta que publicava em O Itaberaba. Em “Agradável surpresa” de Alcina Dantas, publicado 
em 1943 nesse mesmo periódico, indica que Edgard Vasconcellos dedicou à poetisa um poema. Isso 
não quer dizer necessariamente que ela fosse leitora assídua de sua produção, mas indica alguma 
aproximação entre os dois poetas. 
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alguém que tinha “outras qualidades raras para uma pessoa só, muito menos para 

um homem daquela época” (OLIVEIRA, 2013, p.159). Com relação à mãe, D. 

Eustáquia Gomes Dantas (1866-1947), não foram encontradas mais informações – 

um infeliz silenciamento, principalmente em uma dissertação que visa a contribuir 

para visibilizar as vozes das mulheres da cidade de Feira de Santana. 

Sobre os demais familiares, Alcina Dantas teve sete irmãos: Hogart Belini, — 

que, segundo Leny Madalena de Souza Silva (2015), tocava flauta —, Ismael, 

Antônio, Alice, considerada uma habilidosa violonista, Guiomar e Esther Catharina, 

que parece ter sido a irmã mais próxima de Alcina Dantas, considerando os relatos 

sobre as duas tanto em entrevistas quanto em textos publicados sobre as chamadas 

irmãs Dantas. Esther Catharina ainda foi professora de Música, ensinando piano, 

violino, violão, bandolim e banjo (OLIVEIRA, 2013; SILVA, 2015). 

Além da sua educação musical, pouco foi descoberto sobre a trajetória 

escolar de Alcina Dantas. Antes de a Escola Normal chegar a Feira de Santana, 

uma prática comum era enviar as jovens abastadas dessa terra para as Escolas 

Normais de Salvador. Esse foi o caso, por exemplo, das poetisas Áurea Miranda e 

Eufrosina Miranda (REIS; ALVES, 2002). Poderia ter sido igualmente o caso de 

Alcina Dantas, mas vale dizer que os dados biográficos obtidos pelas entrevistas e 

de textos sobre a artista apontam que ela não saiu da região de Feira de Santana. 

Portanto, da sua formação em relação à escrita, quem lhe ensinou a ler e a escrever 

não foi possível saber. No entanto, como nasceu na virada do século e uma vez que 

a sua família se mudou para Feira de Santana quando ela era muito pequena, 

imagina-se que a sua educação formal, incluindo o aprendizado de outras 

disciplinas, como a Aritmética, possa ter sido nos moldes da educação feirense 

daquele momento, ou seja, em casa, por meio de figuras religiosas da região ou 

quem sabe até tendo os próprios pais como professores. 

Outra possibilidade é a de Alcina Dantas ter frequentado uma das poucas 

escolas voltadas para meninas na cidade. Sobre a educação da época, Poppino 

(1968, p.105) informa que, entre o século XIX e o século XX, eram os capelães e 

padres, além dos chamados “alunos-mestre”, quem, de maneira geral, educava as 

famílias que tinham algum dinheiro. No que diz respeito às escolas existentes, o 

autor ainda revela que as poucas escolas primárias públicas na cidade eram 

divididas pelo “sexo”, salientando que “[os] dados estatísticos indicam muito 
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claramente que a educação para as meninas não era considerada importante e que 

a maioria dos pais que admitiam a educação das filhas preferia mandá-las para as 

escolas particulares” (POPPINO, 1968, p.104)119.  

Não foi possível descobrir muitas informações sobre a infância e a juventude 

de Alcina Dantas, ou mesmo sobre o que estava acontecendo em sua vida em 1927, 

quando ela passou a publicar na Folha do Norte. Um dos motivos principais para 

essa falta de dados consiste nas dificuldades enfrentadas pela autora desta 

dissertação com relação às entrevistas realizadas, feitas com a finalidade de 

esboçar um perfil sobre a autora. É verdade que todo perfil de uma autora ou um 

autor esbarra na impossibilidade de abranger tudo sobre a sua vida. Mas, no que 

toca a Alcina Dantas, as circunstâncias, como o fato de ela não ter tido filhos nem se 

ter casado, tornaram a pesquisa um pouco mais desafiadora. Ocorre que, dos 

parentes mais próximos e ainda vivos, foi possível manter algum contato com a 

sobrinha-neta, D. Terezinha Azevedo, e a filha desta, Cristina Azevedo. Entretanto, a 

primeira parente estava doente na altura em que as entrevistas foram realizadas, 

impossibilitando, dessa forma, estabelecer-se um contato maior com ela. Já a sua 

filha Cristina Azevedo, como era muito pequena, pouco ou nada sabia a respeito de 

Alcina Dantas, de maneira geral. 

Soma-se a isso o fato de que, ainda que tenham sido encontrados cadernos 

pessoais de Alcina Dantas, não foi possível identificar o ano em que foram escritos, 

talvez por falta de conhecimento na área de Filologia, talvez porque o estado de 

conservação dos cadernos estivesse realmente comprometido. A pesquisadora fez o 

registro fotográfico desse material inédito, porém, não obstante a posse dessa fonte 

de dados, não pode incorporá-la à pesquisa devido à falta de uma autorização legal 

para investigá-los, por causa da situação de saúde da parente responsável pelos 

cadernos, D. Terezinha. Isso embargou, neste momento, a chance de conseguir 

gerar e divulgar novas informações sobre a biografia da autora estudada. 

De toda forma, vasculhando o jornal O Itaberaba, em 12 de outubro de 1929, 

há uma pequena nota sobre a visita de Alcina Dantas à sua terra natal, o que indica 

que, embora ela tenha saído de Itaberaba aos cinco anos de idade, isso não 

                                                             
119 Na realidade, a pouca oferta de escolas para mulheres, no Brasil, não é algo exclusivo de Feira de 

Santana. Assim, Constância Lima Duarte (2010, p.20) vai afirmar que “[...] poucos foram os colégios – 
ainda assim a partir das décadas de 1860 e 1870 – que se aventuraram a oferecer cursos de 
instrução a nível secundário para meninas”. 
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significou um distanciamento por completo da sociedade itaberabense. Essa nota 

saiu na “Folha Social” do jornal, espaço que era bastante comum em jornais baianos 

daquela época, conforme atesta Hélio Pólvora (2001). Um outro dado que corrobora 

essa hipótese consiste na publicação de poemas e demais textos de Alcina Dantas 

no jornal mencionado. 

No final da década de 1920, voltando-se para a sua escrita e publicação, 

Alcina Dantas, aos 32 anos, publica “Direitos femininos” na Folha do Norte. Esse foi 

o primeiro de mais de 90 textos, entre poemas e prosa, publicados em tal periódico. 

Destaca-se que, ao vasculhar os demais jornais em que ela igualmente estampou os 

seus versos, não foram encontradas produções anteriores ao texto mencionado120. 

Convém perceber que, baseando-se nos dados coletados, essa foi a única vez em 

que a autora se posicionou em relação às tensões existentes em decorrência da 

inserção de mulheres no plano artístico feirense. Além disso, no primeiro capítulo, já 

foi sinalizada a circulação de ideias atinentes ao feminismo em Feira de Santana. No 

terceiro capítulo, é importante retomar essa discussão a fim de assinalar os 

posicionamentos de Alcina Dantas concernentes ao “ser mulher”,devido a “Direitos 

femininos”.  

Neste momento, interessa mais situar os locais onde Alcina Dantas realizava 

as suas atividades artísticas durante as décadas de 1930, 1940 e 1950. Em primeiro 

lugar, é pertinente destacar o Cine-Teatro com maiores detalhes, devido ao seu 

desempenho artístico nesse espaço, para, em seguida, comentar sobre outros 

trabalhos seus, como é o fato de ela restaurar santos católicos. Por fim, a Rádio 

Cultura é enfatizada também com detalhes, devido à participação de Alcina Dantas 

no programa Brasil de Amanhã. 

 

 

2.1.1.2. No Cine-Teatro: uma compositora 

 

Tendo em vista a data de publicação do primeiro texto de Alcina Dantas, cabe 

traçar algumas rápidas observações sobre a virada dos anos de 1920 para os de 

1930, a fim de contextualizar a sua vida nesse momento. No final da segunda 

                                                             
120 Sobre tais publicações, o terceiro capítulo trará mais informações a respeito. 



81 

 

década do século XX, Feira de Santana já experimentava modificações de ordem 

urbana. Ao chegar à década seguinte, a cidade ganhou instalações elétricas e 

ferroviárias, promovendo, assim, uma base para consolidar os discursos sobre o 

progresso social e financeiro vistos nessa altura. 

Nesse sentido, o Cine-Teatro simbolizava uma Feira de Santana cada vez 

mais urbanizada. Esse espaço cultural nasceu em 24 de maio de 1919. Era uma 

propriedade de Calmon de Siqueira e atraía a atenção de vários setores da 

sociedade feirense, dentre os quais membros pertencentes à elite, à classe média e 

à classe mais pobre da cidade (LIMA, 2015, p.15). Localizada na antiga Rua Direita, 

hoje denominada como Rua Conselheiro Franco, essa casa de espetáculos exibia 

“filmes do cinema mudo e tertúlias literárias promovidas por entidades como os 

grupos Dramático Taborda, que, segundo Cristiane Magalhães Porto (1999), passa, 

posteriormente, a ser chamado de Arthur de Salles; os demais grupos eram o de 

Sales Barbosa e o Grêmio Lítero-Dramático Rio Branco” (LIMA, 2015, p.82)121, 

nascido em 1919 (MORAIS, 1998, p.45), além de oferecer conferências, como as do 

político e escritor Ruy Barbosa. 

Aline Aguiar Cerqueira Santos (2010) afirma que esse espaço surgiu da fusão 

do Cinema da Vitória com o Teatro Santana. De acordo com a autora, muitos dos 

espetáculos musicais eram realizados pelas filarmônicas da cidade, a saber, a 

Vitória, nascida em 1873 (MORAIS, 1998, p.48), a Euterpe Feirense e a 25 de 

Março. Quanto aos filmes, ela destaca a exibição de As aventuras de Sherlock 

Holmes (1939), A Gangrena da Sociedade (sem data), Tarzan (1919), entre outros. 

Dimas Oliveira (2015, p.64) menciona ainda os filmes de Buster Keaton, Charles 

Chaplin. 

No início do seu funcionamento, havia uma delimitação bem precisa dos dias 

em que cada grupo social poderia frequentar. Assim, aos domingos, os filmes 

exibidos eram voltados para “as senhoras”, ou seja, havia uma vigilância moral 

sobre o que elas poderiam assistir. De acordo com Santos (2016, p.174), “os filmes 

apresentados eram dramas e românticos, por vezes comédias e filmes de caráter 

                                                             
121 Trazendo mais informações acerca desses grupos teatrais, em O teatro em Feira de Santana, 
Geraldo Lima (2015, p.15) afirma que o Grupo Dramático Sales Barbosa, nascido em 1921 (MORAIS, 
1998, p.45), era formado por algumas mulheres, como as irmãs Zaida, Zenita, Zorilda, além de 
Eliziário Santana, Osvaldo Santos, Florisberto Moreira da Silva, Antônio Ribeiro e outros. Já o grupo 
Taborda era composto por Gilberto Costa, Martiniano Carneiro, Joaquim Borges da Costa, Manoel da 
Costa Ferreira, Aurélio Vasconcelos, Alberto Boaventura, entre outros. 
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histórico ou religioso. Assim, temos: Sinal da Cruz, Herói por uma Noite, O Passado 

de Um Homem, O Sol da Meia Noite”.  

A informação quanto à delimitação de grupos sociais importa ao se prestar 

atenção para o fato de que, além de Anita Novais122, Alcina Dantas tocava ao piano 

ritmos compatíveis com as cenas de cada tipo de filme. Segundo Dimas Oliveira 

(2015, p.65), “[as] de amor eram acompanhadas com valsas. As de pancadaria, com 

foxtrote”. É interessante perceber como Eurico Alves Boaventura (2006, p.86) as 

descreve nesse espaço: “Como era amável o tempo, então Romântico piano lá em 

Anita Novais outro cá em Alcina Dantas. Babatavam as duas pianistas inesquecíveis 

velhas músicas nos bons pianos meio desafinados”, parecendo referir-se, portanto, 

apenas aos ritmos tocados para os filmes mais voltados a um público “feminino”. 

Essa menção às duas, unicamente centrada em um ritmo mais “leve”, mais “doce”, 

na realidade, pode revelar mais do que a descrição almeja: trata-se do fato de as 

duas pianistas presenciarem filmes considerados impróprios para as mulheres, já 

que existia uma delimitação do que era o melhor cinema para esse público.  

Isso denotava algum distanciamento em relação aos códigos sociais feirenses 

da época. Tal afirmação não deixa de considerar o piano como um instrumento 

apropriado para as mulheres da classe burguesa desde, pelo menos, o século XIX, 

no Brasil (D’INCAO, 2007). Pensando mais localmente, tal desempenho no piano 

era pouco apropriado para as exigências que permeavam a noção de masculinidade 

para os homens mais tradicionais de Feira de Santana, como é a visão apresentada 

em textos de Eurico Alves Boaventura, conforme se apontou na seção anterior, 

justamente por esse instrumento estar relacionado a mulheres. Entretanto, é só 

pensar que eram duas pianistas compondo as trilhas sonoras de filmes para um 

público amplo, extrapolando os limites estabelecidos ao assistirem a películas que 

não seriam indicadas para as mulheres.  

Essa circunstância não parece ser banal considerando alguns estudos sobre 

o impacto do cinema na cidade. Ao analisar o comparecimento do público feminino, 

Santos (2016, p.178) indica que o cinema foi importante na introdução de novos 

hábitos em Feira de Santana e de sociabilidades por ela consideradas mais urbanas. 

Isso, porque essa arte contribuía para difundir modelos de feminilidade e 

                                                             
122 Não foi possível saber mais informações sobre essa pianista. 
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masculinidade, sem deixar de causar, devido a isso, cisões entre os entusiastas das 

ideias “modernas” e os tradicionalistas, preocupados em como as feirenses 

passaram a portar-se nessa altura. Assim sendo, Santos (2016) afirma que a adoção 

de cortes de cabelo, no formato do que as atrizes dos filmes usavam, além do 

consumo de cigarro, por exemplo, causou discussões no meio intelectual masculino. 

Dessa forma, o fato de as duas pianistas atuarem em momentos de funcionamento 

não comuns às “senhoras” desestabilizava a rigidez de tais divisões, lançando luz 

aos embates entre dois grupos da elite feirense. 

Insistindo um pouco mais sobre dificuldades e desafios que muitas atividades 

e hábitos de Alcina Dantas pareciam causar, tomando como base alguns dos 

depoimentos sobre a artista, Hugo Navarro Silva (2015) descreve que, nos anos de 

1930, ela promovia saraus e recitais em sua casa, localizada em uma das artérias 

mais antigas da cidade de Feira de Santana, a Avenida Senhor dos Passos, na 

esquina com a Rua Capitão França. Nesses saraus, compareciam poetas, 

jornalistas, músicos, como Antônio Garcia, redator da Folha do Norte, Vilobaldo Silva 

e Georgina de Mello Erismann. Interessa, com efeito, o cuidado do autor em afirmar 

que as reuniões na casa de Alcina Dantas não duravam muito tempo, porque 

“passar de tal horário fora de casa, na época, era coisa de gente perdida, 

irresponsável, devassos, desordeiros, farristas e bêbados” ( SILVA, 2015, p.2). A 

tentativa de não a ultrajar face aos princípios patriarcais sobre a conduta ideal das 

mulheres também serve de anteparo, por um lado, para apreender as posturas e o 

controle dos locais que as feirenses poderiam ou não frequentar na altura e, por 

outro, tendo isso em consideração, para perceber como Alcina Dantas e outras 

mulheres persistiram em ocupar espaços e em promover reuniões em circunstâncias 

pouco recomendáveis para esse segmento da sociedade, sob o risco d e serem 

vistas como “mulheres em função pública”.  

Por fim, ainda sobre a participação de Alcina Dantas no Cine-Teatro, não foi 

possível saber até quando ela permaneceu compondo tais trilhas sonoras. Na 

verdade, quando se trata dos anos de 1940, não foram encontradas informações 

muito precisas sobre a sua vida. No entanto, convém destacar o seu trabalho como 

restauradora e escultora de imagens de santos católicos. 
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2.1.1.3. Dos santos restaurados à Santa Maria: o catolicismo de Alcina Dantas 

 

De 1941, existe um anúncio sobre o seu trabalho como restauradora de 

imagens de santo, publicado na Folha do Norte: 

 

Alcina Dantas 
Desempenha qualquer trabalho relativo a Imagens, inclusive reencardações 
e consertos das mesmas, sejam de madeira, de gesso ou terra-cota. 
Preços médicos [sic]  e perfeita execução 
Avenida Senhor dos Passos, n. 18. Feira de Santana. 

 

Em alguns dos relatos sobre a atividade como restauradora de imagens, diz-

se que a sua irmã Esther Catharina a auxiliava. Desse modo, segundo Leny 

Madalena de Souza Silva (2015, p.131), 

 

[ao] se mudar de Tanquinho, onde era professora primária, para Feira de 
Santana, Esther, mais conhecida como D. Zinha Dantas, adquire uma casa 
na Av. Sr. Dos Passos, na esquina de uma transversal que vai dar na Praça 
dos Remédios, e ali fixa sua residência. Logo em seguida, convida sua irmã, 
Profa. Alcina Dantas, para residir em sua companhia, abrindo uma escola 
de música. D. Zinha lecionava piano e ambas esculpiam e restauravam 
imagens de santos para fregueses católicos. 

 

A partir desse trecho, depreende-se que o catolicismo, de uma forma ou de 

outra, fazia parte da vida das irmãs Dantas. Levando em conta os dados extraídos 

das entrevistas, entretanto, não se percebe muito consenso sobre a relação de 

Alcina Dantas com a Igreja Católica local. De acordo com o radialista Joel Magno, 

contemporâneo de Alcina Dantas, ela era bastante católica e frequentava a Igreja 

dos Remédios, localizada na Praça dos Remédios, à qual Souza Silva (2015), na 

citação acima, se refere. Em entrevista concedida em 15 de maio de 2016123, ao ser 

questionado sobre a fé e religiosidade de Alcina Dantas, Joel Magno responde: 

“Frequentava. Ela era religiosa. Ela era católica apostólica romana, ela era dedicada, 

era, era, era...”. 

Já o jornalista Oydema Torres Ferreira, um dos participantes do Brasil de 

Amanhã, relativiza essa relação entre Alcina Dantas e a Igreja, qualificando-a como 

católica não-praticante. Em entrevista concedida em 17 de fevereiro de 2017, 

                                                             
123 A autorização do entrevistado para conceder essa entrevista para ser integrada a esta dissertação, 
no entanto, foi assinada em 19 de junho de 2017. 
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Oydema Ferreira afirma que Alcina Dantas o conheceu desde criança, frequentando 

a casa dos seus pais, enquanto amiga da família. Sobre a relação da artista com a 

Igreja Católica, Ferreira declara que “ela era também, mas não era aquela católica 

fiel de… Sabe. Ia esporadicamente, sabe. Tinha a fé dela e… Naquela época, 

praticamente 100% de Feira eram católicos.” 

Segundo Neuza de Brito Carneiro (2015, p.150), a artista e a sua irmã Esther 

Catharina “acompanhavam as missas na Igreja dos Remédios” e participavam 

tocando piano. Oydema Torres Ferreira diz que essa última frequentava muito mais 

as missas, tocando mais vezes no coral do que Alcina Dantas. 

Na sua produção poética, como será visto no próximo capítulo, existem 

referências ao Deus católico, como pode ser averiguado no poema “Ao mês de 

Maio”, texto que não deixa de ser ligado ao culto à Virgem Maria, publicado na Folha 

do Norte, em 1942: 

 

Ao mês de Maio 
 
Maio! A Natureza sorri de satisfação 
E te recebe num grande abraço de luz 
E tu, em cada canto, vais deixando 
Flores em profusão. 
E as flores um perfume gostoso vão largando 
Que a todos encanta e seduz, 
 
Maio! mês de flores, hinos e glória, 
Tu surgiste cantando vitória... 
Trazendo ideais risonhos, 
Sorrisos liriais e sonhos 
Para os corações que sentem amor, 
 
Maio! És para os que vivem na faina do trabalho 
O mês dos cânticos magistrais de glória 
E para os que espiam da fome o espantalho 
És da crença e da esperança a luz. 
Ainda és o mês dos célicos prenúncios de vitória 
Para os que em meio aos tormentos e agonia 
 
sem temer dos mudos a tirania, 
ou dos tiranos a maldade, 
porfiam na luta 
salvando a liberdade. 
 
Maio! Mês de devoções... 
de culto à fé, à esperança, à caridade; 
de respeito ao direito e amor à liberdade. 
Deus quis por templo a Natureza 
Neste mês de infinita grandeza, 
quando inspira tais sentimentos de multidões 
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Maio! Mês de glórias, mês de flores 
quem não te ama? Os traidores!… 
Os que negam o próprio Deus, 
os que mentem à própria consciência 
e enganam os próprios irmãos seus... 
 
E’ de Deus a Natureza 
E somente ela te dá beleza... 
É teu todo encanto que ela tem. 
Assim, quem odeia Deus, 
Odeia a Natureza, 
E, por conseguinte, odeia a ti também. 
 
Mas eu te admiro, Maio, e te amo ainda, 
Porque és um complexo de alegria; 
Se és das flores o mês, és também o de Maria 
 
a Rosa de Jeriás, a pérola do céu, 
que agora tudo envolve na pureza de um véu. 
 

 

É evidente que esse poema não pode ser lido de maneira isolada. Pensando 

no contexto feirense, é impossível não ressaltar a importância da Igreja Católica 

como modeladora de costumes, principalmente quando se trata das mulheres. 

Dessa forma, Cristiana Barbosa Ramos (2007) observa o impacto dos discursos 

sobre a modernidade e de quais estratégias a Igreja Católica lançou mão para que 

as senhoras da elite, enquanto modelos para as mulheres das outras classes 

sociais, não se “desvirtuassem” do comportamento tomado como adequado. 

À vista disso, o modelo mariano, ventilado pelos perfis maternos que são 

veiculados por poetas, em homenagem às suas mães pelo bem que elas 

representam para a sociedade feirense, não se furta de aparecer (RAMOS, 2007). 

Ao explicar do que se trata o marianismo, voltando-se principalmente para o 

contexto brasileiro, Maria José do Rosado Nunes (2007, p.495) afirma que “[o] 

simbolismo da figura de Maria, virgem e mãe, é marcante para as mulheres. 

Concentra uma ambiguidade extrema pela valorização concomitante da virgindade e 

da maternidade. Erigindo a virgindade em culto, é o controle da sexualidade 

feminina e a normatização dos comportamentos sexuais que a Igreja visa”. 

No caso de Alcina Dantas, tal modelo aparecerá, ainda que a sua visão sobre 

a mulher, de modo geral, não se resuma ao marianismo, conforme será visto ao 

tratar de “Direitos femininos”, com mais atenção no terceiro capítulo. Na verdade, ao 

ler “Ao mês de Maio” de maneira mais rigorosa, saltam aos olhos palavras 
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relacionadas à ideia de vencer provações, como “luta”, “glória”, contrapondo-se aos 

que reagem a essas conquistas, classificados como “tiranos”, “traidores”, deixando 

em suspense, no poema, quais conquistas o eu lírico está celebrando. Isso, em si, 

sinaliza uma visão pouco subordinada a princípios estritamente condizentes ao 

marianismo ou, no mínimo, reverencia o que a autora celebrava no referido mês. De 

acordo com Oydema Ferreira, além de Alcina Dantas ser devota de Maria, ela 

celebrava o 13 de maio, consagrado, neste momento, no Brasil como o dia da 

libertação dos escravizados pela Lei Áurea. Alguma reserva ao tocar em 

determinados assuntos pode ser explicada pelo próprio meio de divulgação do texto, 

isto é, um jornal cujo dono era um político da cidade, Arnold Silva124. 

Deixando de lado a discussão sobre o catolicismo em sua vida, vale observar 

que Alcina Dantas tinha uma facilidade com trabalhos manuais, vide a restauração e 

confecção de santos. Assim, segundo Oydema Ferreira, ela criava os cenários do 

seu programa Brasil de Amanhã da Rádio Cultura. Isso será escrutinado a seguir. 

 

 

2.1.1.4. Brasil de Amanhã: uma pioneira no rádio 

 

Aos 55 anos, Alcina Dantas estava presente nas novidades mais significativas 

da cidade125.Trata-se da rádio, que se tornou um dos meios de difusão hegemônicos 

nessa altura. Nos anos de 1950, o jornal perdeu a sua supremacia enquanto fonte 

                                                             
124 De fato, Aloísio Resende escrevia contra o racismo desde a primeira metade do século XX. Como 

já foi dito, Alcina Dantas não somente lia, como apreciava a sua poesia, homenageando-o em “Lendo 
Verônica”. No entanto, fica o questionamento se o fato de ela ser mulher, em Feira de Santana, não 
embargou, de maneira implícita ou não, os motivos poéticos que seriam mais adequados à sua 
“condição”, fazendo com que a poetisa recorresse a uma linguagem sinuosa, isso pensando no caso 
de “Ao mês de maio”, deixando para que o (a) leitor (a) compreenda o que está dito nas entrelinhas. 
Assim, como homem intelectualizado e um dos redatores da Folha do Norte, Aloísio Resende tinha a 
possibilidade de tratar abertamente sobre o racismo – é claro, o que demandava coragem, dentro do 
contexto racial de pós abolição e das tensões raciais existentes nessa altura (RAMAIANA, 2001). Já 
no caso de Alcina Dantas, como mulher, havia assuntos a os quais não caberiam ser explorados de 
maneira explícita. Afinal de contas, na tradição da intelectualidade masculina brasileira e, em 
particular, feirense – como será mais discutido no próximo capítulo –, restringir os temas os quais 
seriam ou não apropriado para uma mulher não seria nada de novo. É só, mais uma vez, observar as 
discussões sobre as proibições (veladas ou não) da crítica literária hegemônica e da intelectualidade 
composta pelos “homens das letras”, de maneira geral, impostas às escritoras, as quais Silvia 
Perlingeiro Paixão (1989), Ívia Alves (2002), entre outras, trazem à cena. 
125 Além do programa Brasil de Amanhã, é preciso dizer que Alcina Dantas, segundo Oydema 

Ferreira, apreciava bastante a música, de maneira geral, chegando a escrever textos para a cantora 
carioca Emilinha Borba (1923-2005).  
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única de notícias na cidade, ainda que a Folha do Norte fosse o jornal mais lido no 

interior baiano (POPPINO, 1968, p.220). Sobre isso, Poppino (1968) informa que a 

rádio e os alto-falantes se tornaram os meios de comunicação mais usados pela 

população feirense. A primeira rádio da cidade foi a Sociedade de Feira de Santana, 

instalada em 1948, mas encontra logo uma concorrente, a Rádio Cultura, em 1950. 

A Rádio Cultura ZYN.24 foi inaugurada em 20 de agosto de 1950, sediada na 

rua Geminiano Costa. Em entrevista, Joel Magno conta que a Rádio Cultura foi 

fundada por Eduardo Fróes da Mota, importante figura política e econômica de Feira 

de Santana. Esta informação também aparece no texto de Leny Madalena Souza 

Silva (2015), citando outros nomes que ajudaram a construí-la: Almáchio Alves 

Boaventura, Dr. Salústio de Azevêdo, Hamilton Cohim, Mário Borges de Souza, Welf 

Ferreira Vital, Oswaldo Boaventura, Newton Falcão, Gilberto Costa, Ângelo Pedra 

Branca e Oscar Marques, “braço forte do Partido Social Democrático (PSD – atual 

PMDB), que assumiu a presidência da emissora” (SILVA, 2015, p.128); dentre esses 

homens, havia uma mulher, Edite Marques.  

Com uma programação variada, aos domingos ia ao ar o programa Brasil de 

Amanhã. Antes dele, havia um programa para o público infantil, A Hora da Criança, 

de Adroaldo Ribeiro Costa, veiculado pela Rádio Sociedade, em 1943, de acordo 

com Hugo Navarro Silva (2015). Aqui, cabe uma observação. Embora a produção 

poética de Alcina Dantas tenha permanecido quase completamente esquecida, a 

sua carreira na Rádio Cultura mereceu a atenção de alguns estudiosos da história 

de Feira de Santana. A maioria deles não está ligada ao âmbito universitário feirense 

e, em geral, foram alunos de Alcina Dantas. 

Somados a esses estudos, para esta dissertação, geraram-se dados também 

através das entrevistas com Joel Magno, Itajaí Pedra Branca, Oydema Ferreira e 

Marquise Jales Fróes da Motta, como já foi mencionado em outro item desta seção. 

Os três últimos entrevistados foram integrantes do programa de Alcina Dantas. Além 

disso, recorreu-se aos textos de Leny Madalena Souza Silva (2015), Neuza de Brito 

Carneiro (2015), além de materiais cedidos por Lélia Vitor Fernandes, do seu acervo 

de pesquisa pessoal. 

Joel Magno, conhecido como J. Magno, dividiu com Alcina Dantas a 

programação dos domingos na Rádio Cultura. Ele chama-a de “professora Alcina 

Dantas, professora de piano”, e afirma que a conheceu residindo no endereço citado 
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anteriormente, na Capitão França. A ligação entre Alcina Dantas com os integrantes 

da rádio é bastante sublinhada por J. Magno, ao afirmar que, anualmente, ela 

preparava doces e refrigerantes, “como se ela fosse a dona da Rádio Cultura”, em 

homenagem à data em que o grupo fazia aniversário. J. Magno descreve a festa 

como “brilhante”, “só se falava em amor, em Deus, em paz, tranquilidade espiritual”.  

Sobre a atuação da artista na Rádio Cultura, o entrevistado chega a chamá-la 

de “a mãe do rádio”, adjetivação esta que salienta a sua participação como uma das 

pioneiras da rádio da cidade. Quanto a isto, crucial é trazer mais uma observação. 

Como já foi dito previamente, por meio das entrevistas realizadas e do contato 

estabelecido com Cristina Azevedo, a filha da sua sobrinha-neta, sabe-se que Alcina 

Dantas nunca se casou e não teve filhos. Dessa maneira, ela fugiu ao cenário 

geralmente esperado por uma mulher da sua época, nascida no final do século XIX: 

o casamento seguido dos filhos. É significativo que a ideia da maternidade atingisse 

a descrição do seu trabalho na rádio, como se fosse a materialização possível desse 

destino compulsório à mulher, isto é, o de ser mãe, que não chegou a ser 

efetivamente cumprido por Alcina Dantas. Em suma, é como se fosse impossível 

uma mulher escapar à questão da maternidade. Por certo, o próprio fato de o 

programa ser dedicado a crianças já se estimula, dentro de uma perspectiva 

conservadora, uma certa visão de que ela, por ser mulher, sabia lidar com um 

público infantil, numa crença de que as mulheres são “aquelas que entendem de 

crianças”, sendo, portanto, essas “as que representam seu mundo” (VIEIRA, 2016, 

p.232) da melhor forma, porque, “biologicamente”, elas nasceram programadas para 

lidar com a criança  

Deslocando um pouco a atenção dessas questões relativas aos papéis fixos 

com relação à função social da mulher, o que merecerá, evidentemente, mais 

discussões em momentos oportunos, e mirando para a caracterização do programa 

Brasil de Amanhã, Joel Magno diz que ela dividia a apresentação do programa com 

o referido Itajaí Pedra Branca, que atualmente trabalha na rádio feirense O Povo e 

que, por sua vez, se firmou como uma referência nos meios de comunicação locais. 

Foi o primeiro radialista-mirim da cidade, sendo a sua carreira no âmbito radiofônico 

iniciada justamente com a participação no Brasil de Amanhã. Em entrevista 
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concedida em 17 de maio de 2016126, ele afirma que, aos sábados, na casa de 

Alcina Dantas, no Beco da França, as crianças ensaiavam as músicas que seriam 

cantadas no domingo, pela manhã. O entrevistado refere-se também à merenda que 

ela oferecia, famosa entre as crianças, constituída por um pão de milho com doce de 

goiaba e um suco. Leny Madalena de Souza Silva (2015, p.131) também descreve 

esse lanche, sendo “composto de bolos, sucos, biscoitos, salada de frutas, mingaus, 

etc”. A seguir, uma fotografia retirada do texto de Silva (2015, p.132) ilustrando um 

pouco como era formado o programa de rádio: 

 

 

 
Figura 2. Alcina Dantas, no centro, e as crianças do programa Brasil de Amanhã. 

 

 

 

 

Além de Leny Madalena de Souza Silva (2015), Carneiro (2015, p.149) trata 

de Alcina Dantas, com dizeres afetivos, denominando de “a casa das coisas boas”, 

como já foi referido, a residência das irmãs Dantas. Carneiro (2015) inclui, em seu 

                                                             
126 A autorização do entrevistado para conceder essa entrevista para ser integrada a esta dissertação, 
no entanto, foi assinada em 21 de dezembro de 2017. 
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relato, a presença de Alice Dantas, que, porque ficou viúva, passou a viver com as 

duas irmãs, Esther Catharina e a própria Alcina Dantas. A autora, que foi aluna de 

Esther Catharina, conta que esta e Alcina Dantas ensinavam ainda teatro e 

“montavam espetáculos, levando suas peças teatrais tanto aqui em Feira de 

Santana, no palco da elegante Rádio Cultura, como também em cidades 

circunvizinhas” (CARNEIRO, 2015, p.150), como Conceição da Feira, São Gonçalo 

dos Campos e Coração de Maria127. Sobre os cenários das peças, Oydema Ferreira 

destaca que Alcina Dantas fazia todo o trabalho artístico, montando o palco para as 

crianças atuarem.  

Uma das situações mais marcantes do Brasil de Amanhã, tanto para Leny 

Madalena Souza Silva (2015) quanto para Marquise Jales, foi o carro de desfile com 

as crianças participantes do programa de Alcina Dantas para a micareta de 1950, 

que foi, segundo Silva (2015, p.133), “muito comentado nos meios de comunicação”. 

Em entrevista concedida em 21 de setembro de 2017, Marquise Jales destaca que 

toda a decoração do carro foi confeccionado por Alcina Dantas e sua irmã, o que 

reforça a informação acerca da sua habilidade com trabalhos manuais. 

Insistindo ainda na descrição do programa, de acordo com Itajaí Pedra 

Branca, a artista foi importante para o cenário cultural feirense, pelo estímulo ao 

florescimento de novos talentos da música128. Isso, como ressalta o entrevistado, 

deu-se em um contexto em que não havia televisão nas casas feirenses. O auditório 

da rádio, onde aconteciam as apresentações das crianças do programa, obtinha a 

atenção de quem assistia, ao vivo, à apresentação dos calouros. Por sua vez, a 

plateia era, em geral, formada pelos pais e conhecidos das crianças participantes do 

programa. 

Entre as atividades do Brasil de Amanhã, Carneiro (2015, p.150) lista 

“programa de calouros, programas infantis, com cantores mirins bem badalados, 

concursos de naturezas diversas, nesse mesmo referido palco da Rádio Cultura; 

concertos com seus alunos de música […]”. Entre esses calouros mirins, alguns se 

firmaram na carreira musical, como foi o caso, por exemplo, de Dilma Ferreira. Com 

                                                             
127 É necessário ressaltar que o hino oficial da cidade de Coração de Maria foi composto por Alcina 
Dantas. Disponível em 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria#Hino_a_Cora%C3%A7%C3%A3o_
de_Maria>. Acesso em 13 de julho de 2017. 
128 Como, por exemplo, Caboclinho, cantor de repentes dessa cidade, além do já referido Carlos Pitta, 
músico que atua em Salvador.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria#Hino_a_Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria#Hino_a_Cora%C3%A7%C3%A3o_de_Maria


92 

 

relação aos participantes, de maneira geral, Leny Silva (2015) fornece alguns 

nomes. Chama a atenção a quantidade de garotas129: Eliane Marques, filha de 

Oscar Marques, Cleuza e Marília Magalhães, Leda e Jesiel Mota, Leda Santos, 

Eldísia e Leny Pinto, Marquise Jales, Risomar Cerqueira, Romilda e Zeny Sales, 

Zélia Bacelar, a já referida Zoíla Chagas, Oldaque, Nilton Vieira e, como locutores, 

Olney São Paulo, — o mesmo que mais tarde se tornou o cineasta de clássicos 

como O grito da terra (1964) —, Nilton Vieira e Osvaldo Sales, além dos 

mencionados Itajaí Pedra Branca e Oydema Ferreira. Sobre essas crianças, segue 

uma foto representando-as: 

 

 
Figura 3.  As crianças do programa. Fonte: Fotografia retirada do texto de Leny Silva (2002, p.130). 

 

 

 

Em relato sobre o teatro feirense, nos anos de 1960, Hildete Galeão (2015) 

aponta como a sua participação no Brasil de Amanhã130 foi importante para a sua 

formação como atriz e, mais tarde, como dançarina de ballet. Ela conta que, ao 

                                                             
129 Convém referir que Alcina Dantas escreve um poema, intitulado “Crianças”, dedicado apenas às 
garotas do programa, publicado no jornal Vanguarda (sem data). 
130 Na realidade, em seu texto, Galeão não revela qual foi o programa e quem era a professora. No 
entanto, a partir dos relatos de outros colegas do programa de Alcina Dantas, foi possível identificar 
que ela se referia ao Brasil de Amanhã e a Alcina Dantas. 
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ensaiar para declamar poemas no programa, o quanto Alcina Dantas tentava conter 

o excesso de expressividade que ela apresentava nos ensaios. Tudo isso em vão. 

No dia em que ela declamou em público, no palco da Rádio Cultura, a atriz incipiente 

que estava dentro de si tomou conta da sua performance. Mas isso não foi motivo 

para censuras. Nas suas palavras, 

 

Com o tempo, eu percebi que naquele dia o meu maior prêmio foi o relato 
da professora para o público falando sobre mim. Ela me pediu desculpas na 
frente de todos e disse: “Sabe, Hildete, hoje eu consegui entender que 

nunca devemos prender um artista, como também não se engaiola uma 

beija-flor! Você é uma artista nata. Vá em frente com esse talento de ouro 
(GALEÃO, 2015, p.100). 

 

Não parece ser por acaso que essa postura de não censurar uma menina 

tenha-lhe causado uma boa surpresa, pois trata-se de um momento em que existia 

um recrudescimento dos desempenhos fixos de “ser homem” e “ser mulher”, 

gestados já na infância, como nos anos de 1950. Quanto a isso, Bassanezi (2007, 

p.610) observa que, “desde criança, a menina deveria ser educada para ser boa 

mãe e dona de casa exemplar”. Assim, na contramão das expectativas sociais, o 

posicionamento de Alcina Dantas de não engaiolar “uma beija-flor” foi, ao mesmo 

tempo, libertador e revigorante para a futura bailarina, em seu relato.  

É talvez por posicionamentos como esse que Carneiro (2015, p.150) qualifica 

Alcina Dantas como uma “mulher moderna”. Essa ideia de “mulher moderna” não 

deixa de ter ligação com um processo histórico atinente à própria trajetória do 

feminismo “burguês” em Feira de Santana, movimento de mulheres mais inflamado 

entre os anos de 1920 e de 1930, como será analisado mais adiante. Entende-se 

que as repercussões das discussões sobre o lugar da mulher na sociedade, na 

perspectiva de algumas feirenses, ao apelar pelo direito de fazer parte de espaços 

públicos, tais quais, por exemplo, os locais artísticos, — considerando aqui “Direitos 

femininos” de Alcina Dantas —, permaneciam subterraneamente na sociedade 

feirense, nos anos de 1940, de 1950 e de 1960.  

É tão notável a relação entre as discussões sobre esse feminismo e a 

formação da ideia de “mulher moderna” que essa visão reaparece nos textos 

publicados por Zoíla Ribeiro Chagas. Como foram comentados no capítulo anterior, 

apesar de delimitar bem os papéis fixos, que deveriam ser desempenhados tanto 
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por mulheres quanto por homens, fica nas entrelinhas dos seus escritos o perfil da 

mulher moderna, instruída e que trabalha fora de casa. Tudo isso sem representar 

nenhuma ameaça para que essa mulher constituísse uma família, casando-se sob o 

viés heteronormaivo. 

De toda forma, essa tentativa de historicizar a trajetória de Alcina Dantas, — 

recorrendo a relatos sobre a sua vida, a fim de ressaltar como ela estava inserida 

em vários momentos marcantes para as atividades artísticas locais, como, por 

exemplo, a chegada da rádio nos anos de 1950 —, serve como poderoso 

contraponto à invisibilização que, de certa forma, ainda paira sobre o seu nome.  

Não foi possível saber até quando o Brasil de Amanhã foi ao ar e mesmo se 

ela permaneceu à frente desse projeto até ao seu fim. Cabe dizer, no entanto, que 

em 1958, Alcina Dantas publica o poema “Hino Luz de Vitória”, na Folha do Norte, 

em homenagem à Rádio Cultura, talvez indicando que ela ainda atuasse neste 

programa, nesse momento. Isso porque o poema não parece ter sido escrito para 

parabenizar a data de aniversário da Rádio, porque ele foi publicado em 23 de abril 

do ano mencionado – são quatro meses, portanto, antes da data de aniversário da 

estreia da Rádio Cultura. Os versos indicam uma homenagem à trajetória desse 

grupo: assim, na segunda estrofe, o eu lírico vai dizer “Este sonho de arte e de 

esplendor, / Esta luz de vitória, que te cobre / Sonho feito, de desejo, de conquista, / 

Sempre grande, rico, e sempre nobre”. Como o eu lírico destaca implicitamente, em 

tais versos, a atuação dessa rádio, uma outra possível leitura seria a de que a arte e 

esplendor referidos diz respeito a programas como o próprio Brasil de Amanhã. 

Cumprida essa parte de visibilizar o seu trabalho nos campos artísticos vistos, 

cabe voltar o olhar para a sua literatura. No que toca à sua escrita, Alcina Dantas 

publicou na Folha do Norte até 1959. Nesse ano, ela também colaborou com o jornal 

Gazeta do Povo131. Entretanto, não foi possível saber o que aconteceu em sua vida, 

entre as décadas de 1960 e 1974, ano este em que ela faleceu. Convém dizer que 

ainda falta fazer uma análise literária da sua produção, reunida durante esta 

pesquisa, com o seguinte propósito: tentar retirar do ostracismo a literatura de Alcina 

Dantas, angariada no processo de recolha de textos durante os últimos dois anos, 

2016 e 2017. É nesse sentido que a terceira seção foi pensada. 

                                                             
131 Jornal cujos proprietários eram Osvaldo Galeão, Capitão José Máximo Jandiroba e Eduardo 

Fróes da Motta. Foi fundado em 1959. 
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4. ALCINA DANTAS: UMA TRAJETÓRIA LITERÁRIA EM FEIRA DE SANTANA 

 

O coração não envelhece132  
Ao poeta 

 Leolindo Guimarães 

 
O coração não envelhece 

Cantando a poesia; 
Vê a saudade sorrindo, 

E a dor, sorrir, cantando, 
Esquece todo passado, 

Vindo e martirizando 
[...] 

 

Neste poema, Alcina Dantas reflete sobre o próprio fazer poético: o poeta/ a 

poetisa não envelhecem porque transformam o passado em poesia: escrever sobre 

a saudade renova o sentimento, transmutando-o para além das lembranças 

ativadas. É por isso que a saudade, em geral angustiante, é descrita de modo 

descontraído, no verso “Vê a saudade sorrindo”. Dessa forma, a dor, realmente 

sentida no passado, quando passada para o ato poético, gera a alegria da criação: 

“E a dor, sorrir, cantando,/ Esquece todo passado,/ Vindo e martirizando”. 

Escrever, portanto, é uma forma de se manter vivo. Assim, “envelhecer” aqui 

funciona como uma lembrança do tempo transcorrido. Registrá-lo poeticamente é 

uma forma de preservar uma fração daquilo que se foi. É, portanto, nunca 

envelhecer.  

Ao encarar a trajetória literária de Alcina Dantas, a persistência com que ela 

publicou talvez tenha uma ligação direta com essa tentativa de não “envelhecer”, isto 

é, de preservar instantes, fossem os de natureza mais íntima, fossem as 

transformações pelas quais a própria Feira de Santana passava, no século XX. 

Apesar de nunca ter publicado um livro, a poetisa lançou mão dos periódicos para 

registrar os seus escritos. 

 O registro da sua escrita literária pode oficialmente ser tomado desde 1927 

até 1959. Boa parte das suas publicações foi encontrada na Folha do Norte. No 

                                                             
132 Infelizmente, não foi possível saber a data de publicação desse texto. Sabe-se que foi publicado, 

no entanto, no jornal Vanguarda. 
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entanto, houve uma quantidade expressiva de jornais circulando em Feira de 

Santana, entre o final do século XIX e ao longo do século XX. De acordo com Zadir 

Marques Porto (2015), nesse período, mais de 147 títulos de jornais foram 

publicados na cidade, entre os quais se podem nomear O Clarim (1931), O Grito 

(1932), Correio Feirense (1943), O Coruja (1953)133 e Diário da Feira (1958). Ocorre 

que boa parte de tais títulos não chegaram aos dias de hoje, com exceção do Diário 

da Feira, com algumas poucas edições disponíveis no Instituto Geográfico e 

Histórico da Bahia. Nesse sentido, cai por terra a possibilidade de averiguar se 

Alcina Dantas chegou a publicar em tais jornais. 

Como foi informado nos capítulos precedentes, Alcina Dantas ainda publicou 

nos jornais Folha da Feira, O Itaberaba, Gazeta do Povo e O Vanguarda. Quanto a 

este último, Porto (2015) informa que houve um jornal com tal nome em 1968. Paira 

a dúvida se foi neste ano em que Alcina Dantas publicou alguns dos seus poemas, 

porque não foi possível ter acesso a esse jornal nem por meio físico nem digital. 

Entretanto, a propósito desta investigação de mestrado, a pesquisadora Lélia Vitor 

Fernandes cedeu uma cópia de O Vanguarda. Ocorre que nos poemas não havia 

uma indicação precisa da data de publicação de cada um. 

Conquanto a autora tenha publicado em jornais, não foi identificado um livro 

que reunisse a sua produção, seja por sua iniciativa, seja pela iniciativa de familiares 

ou de pesquisadores. Quanto à primeira possibilidade, de acordo com Oydema 

Ferreira, entrevistado pela pesquisadora e autora desta dissertação, um dos motivos 

para essa ausência foi a própria dificuldade financeira de custear a produção de um 

livro, na altura em que Alcina Dantas escrevia. 

Acresce-se que a autora chegou a escrever peças teatrais para serem 

encenadas pelas crianças do programa Brasil de Amanhã, em cidades próximas a 

Feira de Santana, como Conceição de Jacuípe. Essas peças podem ser 

encontradas em seus cadernos pessoais. No entanto, como foi informado no 

capítulo anterior, eles não foram integrados a esta análise, porque não foi possível 

conseguir uma autorização legal dos parentes da autora. 

                                                             
133 Jornal escrito por estudantes do Colégio Santanópolis. O jornalista Carlos Mello (2010) chegou a 
publicar um livro com as edições de 1955 a 1957. 
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De toda forma, como esta pesquisa reuniu o material publicado por Alcina 

Dantas nos jornais mencionados, levou-se em consideração a metodologia da 

pesquisa de Resgate de autoras, que foi descrita no primeiro capítulo134. Precisou-se 

de vasculhar os acervos digitais e físicos de periódicos feirenses do século XX 

disponíveis no Museu da Casa do Sertão, localizado na Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS). Além disso, consultou-se também o acervo de outras 

instituições, onde os materiais poderiam estar armazenados, tais quais o Arquivo 

Público do Estado da Bahia, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia e a 

Biblioteca Pública do Estado da Bahia, a fim de rastrear as suas publicações.  

Nesse sentido, o presente capítulo nada mais é o do que o resultado da 

pesquisa empreendida. Ele foi dividido em duas partes. Na primeira, encontram-se 

considerações a respeito da sua literatura reunida, contextualizando-a com a 

produção baiana, — e, vez por outra, brasileira, quando julgado pertinente —, no 

momento em que Alcina Dantas passou a publicar. Essa contextualização 

concentra-se em nomes das décadas de 1920 e 1930 pela seguinte razão: a partir 

da análise dos seus textos, percebeu-se uma permanência de temas. Em resumo, 

como a autora não pareceu ter mudado radicalmente os seus motivos poéticos, 

acreditou-se dispensável trazer um contexto amplo da literatura brasileira entre 1927 

e 1959, período em que ela escreveu. Outra observação importante a ser feita é que 

este capítulo se volta tão só para a sua poesia, por ela ter sido o gênero mais 

expressivo em sua produção, em termos quantitativos. 

Para que a sua literatura não fosse descrita apenas de maneira panorâmica, a 

segunda parte do capítulo debruça-se sobre um tema que ela trabalhou. Dessa 

forma, foi eleito o tema da representação da mulher em sua poesia, tendo em vista 

três aspectos. O primeiro tem a ver, entre outros pontos a serem discutidos ao longo 

do capítulo, com o próprio debate geral que norteia esta dissertação, isto é, pensar 

os discursos sobre as mulheres em Feira de Santana, na primeira metade do século 

XX. O segundo, com o fato de a primeira publicação de Alcina Dantas, “Direitos 

femininos” (1927), voltar-se para a condição da mulher. Esse texto, por seu turno, 

                                                             
134 Depois de reunir o máximo de textos, foram realizadas as transcrições dos textos fotografados, no 
programa Word. Considerando ainda a metodologia de pesquisa apontada, a ortografia foi atualizada 
para os padrões vigentes, bem como a pontuação de alguns textos foi readequada, quando isso foi 
julgado como necessário.  
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traz ressonâncias de uma uma tradição do pensamento feminista, no Brasil, a partir 

de Nísia Floresta e de sua tradução livre do texto considerado como documento 

fundador do feminismo, Reivindicações dos direitos da mulher de Mary 

Wollstonecraft (2016 [1792])135, intitulado pela feminista brasileira de Direitos das 

mulheres e injustiças dos homens. Ressonâncias essas, por seu turno, as quais 

merecerão alguns comentários mais detalhados em momentos oportunos deste 

capítulo. 

O último aspecto refere-se à mulher que emerge em alguns dos seus 

poemas. Ela diz, com todas as letras, como se sente e o que pensa, demonstrando 

um protagonismo discursivo pouco comum quando se trata dos jogos envolvendo as 

relações amorosas, no sentido romântico, na produção literária feirense, vista no 

período delimitado para tal análise, a saber, a década de 1930. Outrossim, essa 

década foi selecionada devido à quantidade de publicações da autora, que, de 

acordo com os dados coletados, se revelou maior do que a das demais décadas. 

Consequentemente, os anos de 1930, por si só, mereceram uma maior atenção do 

que as outras décadas. Assim sendo, essas duas partes são discorridas a seguir. 

 

3.1 Entre rosas e resistências: a literatura de Alcina Dantas 

 

Em primeiro lugar, esta seção debruça-se sobre as publicações, com a 

finalidade de detalhar quais textos foram publicados, de qual gênero, quando e 

onde. Lançou-se mão do uso de tabelas, compreendendo cada década da produção 

da escritora, para que se tenha uma noção geral da sua escrita. Desse modo, na 

década de 1920 foram publicados os seguintes textos, entre poesia e prosa. 

Verifica-se que a predominância da poesia, em sua produção, já é algo evidente 

nesta primeira década: 

 

                                                             
135 Texto em resposta à Constituição Francesa de 1791, sua contemporânea francesa, Olympe de 

Gouges (1748-1793) também se manifestou contrária a tal constituição, em Sur l’admission des 
femmes au droit de cité. 
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Tabela 1. Produção de A. Dantas no final da década de 1920. 

Título do texto Ano de publicação Jornal Gênero 

Direitos femininos 1927 Folha do Norte Prosa 

Maio 1929 Folha do Norte Poesia 

O mar tem alma 1929 Folha do Norte Poesia 

Olhos benditos 1929 Folha do Norte Poesia 

“Ouvindo as juras”136 1929 Folha do Norte Poesia 

O céu da tua infância 1929 Folha do Norte Poesia 

Prece 1929 Folha do Norte Poesia 

Orgulho e vingança 1929 Folha do Norte Poesia 

Alma em pedaços 1929 Folha do Norte Poesia 

Gemidos de saudade 1929 Folha do Norte Poesia 

O inverno chora 1929 Folha do Norte Poesia 

A órfã 1929 Folha do Norte Prosa 

Saudade 1929 Folha do Norte Prosa 

Pérola dos astros 1929 Folha do Norte Prosa 

Luar de agosto 1929 Folha do Norte Poesia 

A Formiga, a Borboleta e 
o Colibri 

1929 O Itaberaba Poesia 

Alma que chora 1929 O Itaberaba Poesia 

 

Assim, a mesma tendência de predominância da poesia como gênero literário 

permanece nos anos de 1930. Outro dado a ser notado é que, apesar de haver anos 

dos quais ela não publicou na Folha do Norte, isso não quer dizer que ela não 

produziu. Isso porque ela assim o fez no jornal O Itaberaba, como são os casos dos 

anos de 1933, 1934 e 1935, nos quais ela não publicou nesse periódico feirense: 

 

                                                             
136 Esse poema está em itálico e com aspas, no título original. 
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Tabela 2. Produção de A. Dantas no final da década de 1930. 

Título do texto Ano de publicação Jornal Gênero 

Flor rejuvenesce 1930 Folha do Norte Poesia 

No mar 1930 Folha do Norte Poesia 

Se eu pudesse 
cantar...cantaria 

1930 Folha do Norte Poesia 

Foi hoje o meu dia lilá 1930 Folha do Norte Poesia 

A tua dor 1930 Folha do Norte Poesia 

Amor e amores 1930 Folha do Norte Poesia 

Por quê 1930 Folha do Norte Poesia 

Alma de luz 1930 Folha do Norte Poesia 

Dor e lágrima 1930 Folha do Norte Poesia 

Meu coração quer falar 1930 Folha do Norte Poesia 

Maio 1930 Folha do Norte Poesia 

A ti, lua de prata 1930 Folha do Norte Poesia 

De como nasceu o poeta 1930 Folha do Norte Prosa 

De relance 1930 Folha do Norte Poesia 

Azul! azul! que me faz 
bem 

1930 Folha do Norte Prosa 

Foi hoje o meu dia lilá 1930 Folha do Norte Prosa 

Sol que desponta de novo 1931 Folha do Norte Prosa 

De tardecita 1931 Folha do Norte Prosa 

A despedida 1931 Folha do Norte Prosa 

O Sol é sempre sol da 
vida 

1931 Folha do Norte Prosa 

Um pouco de tristeza 1931 Folha do Norte Poesia 

Sem título 1931 Folha do Norte Poesia 

Por te querer 1931 Folha do Norte Poesia 

Por te deixar: Paródia 1931 Folha do Norte Poesia 

O teu livro 1931 Folha do Norte Poesia 

Luar negro 1931 Folha do Norte Poesia 

Jardim do meu Sertão 1933 O Itaberaba Poesia 
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A lágrima de Conchita 
Jesus 

1933 Folha da Feira Poesia 

Ao mês de maio 1934 Folha do Norte Poesia 

Quem luta vence 1935  O Itaberaba Poesia 

As ondas do teu cabelo 1935 O Itaberaba Poesia 

Canção da rola 1935 O Itaberaba Poesia 

Rosas brancas 1937 Folha do Norte Poesia 

Coração torturado 1937 Folha do Norte Poesia 

O teu ramalhete de versos 1937 Folha do Norte Poesia 

Não sei porque… 1937 Folha do Norte Poesia 

 

No que diz respeito à década de 1940, note-se que os jornais em que ela 

publicou foram mais variados, já que nas décadas anteriores a Folha do Norte foi o 

suporte de maior preponderância. Dessa forma, vêem-se mais publicações em O 

Itaberaba, além de alguns textos no jornal O Vanguarda se comparadas às das 

décadas anteriores: 

 

 

Tabela 3. Produção de A. Dantas no final da década de 1940. 

Título do texto Ano de publicação Jornal Gênero 

Que importa 1940 Folha do Norte Poesia 

Bouquet de rosas 1940 O Itaberaba Poesia 

Caboclo do Sertão 1940 O Itaberaba Prosa 

Mistérios da poesia 1940 O Itaberaba Poesia 

Pedaços  1940 O Itaberaba Prosa 

As torcedoras 
Itaberabenses 

1940 O Itaberaba Poesia 

Um sino canta 1941 Folha do Norte Poesia 

Aos teus olhos 1941 

1951 

Folha do Norte 

O Vanguarda 

Poesia 

Velha palmeira 1941 Folha do Norte Poesia 
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Lendo Verônica 1942 Folha do Norte Prosa 

Tu Rex Gloriae Christe 1942 Folha do Norte Prosa 

O bicho da encruzilhada 1942 Folha do Norte Poesia 

Lua bendita 1942 Folha do Norte Poesia 

Lendo 1942 O Itaberaba Poesia 

Agradável surpresa 1942 O Itaberaba Poesia 

Gosto de sentir 1943 Folha do Norte Poesia 

No roçado 1943 Folha do Norte Poesia 

O pandeiro 1943 Folha do Norte Poesia 

O manacá 1943 O Itaberaba Poesia 

Caboclo do Sertão 1944 O Itaberaba Poesia 

Lua feiticeira 1945 O Itaberaba Poesia 

A viola e a canção 1946 O Itaberaba Poesia 

Versos íntimos 1947 Folha do Norte Poesia 

 

Por fim, na década de 1950, houve um distanciamento entre os anos de 

publicação. Assim, existe um espaçamento entre 1951 a 1956, nos quais não foram 

identificados textos da autora. Além disso, quase não houve textos em prosa. É o 

que pode ser averiguado na tabela abaixo: 

 

Tabela 4. Produção de A. Dantas no final da década de 1950. 

Título do texto Ano de publicação Jornal Gênero 

Caboclo do sertão 1951 O Vanguarda Poesia 

Muita corda... embaraça 1951 O Vanguarda Poesia 

Duas estrelas 1956 Folha do Norte Poesia 

A Graça de teu sorriso 1956 Folha do Norte Poesia 

Deixas 1957 Folha do Norte Poesia 

Princesinha da Graça 1957 Folha do Norte Poesia 

Afeto malcriado 1957 Folha do Norte Poesia 

Flor e santa 1957 Folha do Norte Poesia 
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São João de Luizinha 1957 Folha do Norte Poesia 

Um pouco de tudo teu 1957 Folha do Norte Poesia 

O sol do teu dia 1957 Folha do Norte Poesia 

Sapatinho do poeta 1957 Folha do Norte Poesia 

Te quero ver feliz  1957 Folha do Norte Poesia 

Alma sublimada 1958 Folha do Norte Prosa 

Alma crente 1958 Folha do Norte Poesia 

Glória e divindade 1958 Folha do Norte Poesia 

Rosas 1958 Folha do Norte Poesia 

A festa de Gracinha 1958 Folha do Norte Poesia 

Caridade e amor 1958 Folha do Norte Poesia 

Hino, Luz de Vitória 1958 Folha do Norte Poesia 

Na penumbra 1958 Folha do Norte Poesia 

Omblre blue 1958 Folha do Norte Poesia 

Vossa excelência 1959 Gazeta do Povo Poesia 

A felicidade onde mora? 1959 Gazeta do Povo Poesia 

Olhar que fala 1959 Gazeta do Povo Poesia 

 

Além desses, existem textos publicados no jornal O Vanguarda, mas sem 

data especificada: “Todo olhar tem mistério”, poesia; “Porque sofrem os poetas”, 

prosa; “Crianças”, poesia; “Recordar é viver”, poesia.  

A partir de tais tabelas, é possível apontar algumas características da 

trajetória literária de Alcina Dantas. Em poucas palavras, observa-se a discrepância 

entre a publicação de prosas e de poesias137. Com relação ao primeiro gênero, 

constam dezesseis; já em relação ao segundo, oitenta e seis. Percebe-se ainda que 

a escritora começou a publicar aos poucos no final da década de 1920, no total de 

dezesseis textos. Depois, Alcina Dantas ganhou fôlego na década de 1930, com 

trinta e seis textos. Já na década de 1940, a sua produção caiu para vinte e quatro 

textos, e, no decênio seguinte, manteve-se num ritmo parecido, com vinte e sete 

                                                             
137 Como já foi apontado no primeiro capítulo, a escolha pela poesia é marcante entre as poetisas 

baianas e brasileiras, de maneira geral ( ALVES, 2002). 
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publicações. É possível, a partir desses primeiros dados, explicar o porquê de os 

seus motivos poéticos não mudarem ao longo dos anos, constatando-se que ela se 

dedicou mais à publicação da sua literatura no decênio de 1930, arrefecendo tal 

tendência com o decorrer do tempo. 

Não é fortuito lembrar que, na década de 1950, ela já atuava no programa de 

rádio Brasil de Amanhã, demandando, portanto, uma atenção a determinadas 

circunstâncias para o funcionamento do programa, o que se dava à parte da sua 

produção poética. Um exemplo disso era o próprio fato de Alcina Dantas escrever 

peças para as crianças encenarem. Assim sendo, depreende-se que, ao publicar 

com mais afinco nos anos de 1930, a sua dedicação à própria escrita criativa era 

maior. Dessa forma, a perda de fôlego percebida com o passar do tempo pode ser 

um indicativo de que a escrita não era a única finalidade da sua produção artística, 

deixando de lado, portanto, a preocupação em explorar outros temas e formas 

poéticas. Isso sem contar que a autora pode ter publicado, entre as décadas de 

1940 e 1950, em outros periódicos que, infelizmente, não chegaram aos dias de 

hoje. Outra possibilidade de interpretação é que não tenha ocorrido uma perda de 

fôlego, mas, por motivos de força maior, tais quais, talvez, devido às circunstâncias 

sociopolíticas, tenham levado os seus poemas a não aparecerem nos jornais locais, 

com a mesma frequência. 

Insistindo ainda nos dados disponíveis nas tabelas, levando em conta os 

títulos dos seus textos, apontam-se algumas palavras-chave que, por si só, trazem 

indícios dos temas da sua poesia e prosa: “alma”, “flor” (incluindo nessa listagem o 

vocábulo “rosa” e “ramalhete”), em seis títulos; “lua”, “cantar” (ou “canção”) em cinco 

títulos; “sertão”, “olhar”, “sol”, em quatro; “maio”, em três títulos; e, “amor”, “coração”, 

“saudade”, “luz”, “dor”, “mar” e “versos”, cada qual, em dois títulos. Em poucas 

palavras, na sua produção reinam textos que trazem as metáforas florais, em geral 

para descrever mulheres, e ligam-se ao culto à Virgem Maria, mãe de Jesus, 

seguindo o perfil das escritoras baianas de seu momento (ALVES, 2002) e de 

algumas autoras brasileiras (MUZART, 2009). Está presente na produção de Alcina 

Dantas, portanto, o tema da natureza, uma herança do Romantismo que é, por seu 

turno, bastante vista na literatura de mulheres no Brasil, conforme assegura Zahidé 

Muzart (2009).  
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De acordo com Muzart (2009, p.27) essa permanência de temas românticos 

deve-se à “baixa escolaridade da mulher e as condições adversas para estudos 

mais aprofundados, pois ela continuava a ser preparada para o casamento e para 

criar os filhos”. Outro motivo seria “a leitura de obras de inspiração realista e 

naturalista ter sido firmemente proibida às jovens leitoras” (MUZART, 2009, p.27).  

Como não se sabe com detalhes qual foi o tipo de formação educacional que 

Alcina Dantas recebeu, uma outra forma de tentar identificar as suas referências 

literárias foi por meio da leitura de seus poemas, atentando-se, em especial, para as 

dedicatórias. Dessa forma, como foi referido no capítulo anterior, além do romântico 

Almeida Garret, poeta português, e do parnasiano Olavo Bilac138, destaca-se a 

presença da música popular brasileira, como é o caso da letra de Catulo da Paixão 

Cearense (1863-1919)139, cantada por Vicente Celestino140, “Saudade”. 

Assim, identificou-se, além de traços românticos e parnasianos, também o 

tema local, como em “O pandeiro”; “O manacá”, e a cultura popular, conforme já foi 

abordado no primeiro capítulo. Com relação ao primeiro poema, publicado em 1943 

e dedicado ao corpo editorial da Folha do Norte, existe uma viva referência à música 

popular141, de maneira geral, e ao samba142, em particular. Personificando os 

instrumentos,o eu lírico descreve assim um samba: 

 

                                                             
138 Instigante registrar que, para a comunidade católica de Feira de Santana, Olavo Bilac não era visto 
como uma boa influência. É isso que Eurico Alves (2004, p.46) diz em “A cidade do silêncio e da 
melancolia”: “Ave Maria! Ler Bilac?!... é capaz de o vigário falar...”. Isso pode indicar que Alcina 
Dantas, de fato, não seguia à risca a igreja católica dessa localidade. 
139 Maranhense, foi compositor, tradutor, teatrólogo e cantor no Rio de Janeiro. Autodidata, uma de 
suas referências foi Alphonse de Lamartine, poeta do romantismo francês o qual ele chegou a 
traduzir. Para tratar desse cantor, foram consultados o Dicionário Cravo Albin da Música Popular 
Brasileira. O verbete sobre ele está disponível em: <http://dicionariompb.com.br/catulo-da-paixao-
cearense/biografia>. Acesso em 15 de junho de 2018. Além do verbete encontrado na Enciclopédia 
Itaú Cultural. Disponível em <http://dicionariompb.com.br/catulo-da-paixao-cearense/biografia>. 
Acesso em 15 de junho de 2018. 
140 Esse cantor já foi identificado no capítulo anterior. 
141 Na realidade, a música sempre esteve presente na vida de Alcina Dantas, desde a própria 
educação musical que o pai lhe deu, conforme foi apontado no capítulo anterior. Não se pode ignorar 
que, além de sua formação musical, ela trabalhou e viveu na chamada era de ouro da rádio, na 
década de 1950, em que a música popular era veiculada. 
142 Não se pode esquecer que o samba começa a se consolidar no cenário da música popular, no 
Brasil, no final do século XIX, ou seja, quando Alcina Dantas nascia. Mais informações sobre isso 
podem ser encontradas no site do Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível 
em: < http://dicionariompb.com.br/samba/dados-artisticos>. Acesso em 22 de junho de 2018. 
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O pandeiro 

 

Alegre farofeiro 

É o pandeiro 

No terreiro, 

Lá no samba 

Quando canta 

Zengue... zengue. 

Ele é “Rei”, 

E a viola 

E a “Rainha”. 

E o Criado 

“Beribáu” 

Úáu... uáu. 

Sapateia 

No terreiro 

O caipira 

E o “Pandeiro” 

Tem o grito 

Tão bonito, 

Que parece 

A Araponga 

Quando canta 

Lá no bréjo. 

O “Caipira” 

Pula mais 

Que um cabrito 

No chiqueiro, 

É alegre farofeiro 

O Padeiro, 

Zengue... zengue... 

No Terreiro, 

Faz o corte lá no samba; 

E governa o ano inteira, o terreiro 

Alvoraça 

O Caipira 

Que atira 

Lá no canto 

A vida. 

O Pandeiro 

Canta alegre 

Prazenteiro 

Zengue...zengue... 

E a viola 

Que é Rainha 

Fica mais 

Que uma santinha 

Da Capela 

Na Tapera. 
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Há aqui uma evidente homenagem aos instrumentos do samba clássico, 

construído pelo próprio ritmo do poema. Ritmo esse, por seu turno, que pode ser 

averiguado ao se fazer a leitura voz alta do texto, além dos próprios recursos 

sonoros como as onomatopeias “Zengue...zengue” ou mesmo em “Uáu...uáu”. 

Assim, o eu lírico nomeia o pandeiro como rei, ele, portanto, é quem agita a música, 

por isso mesmo, ele “Canta alegre”. E a viola também não deixa de ser importante, 

como a rainha, pois ela “Fica mais/ Que uma santinha”, quer dizer, não deixa de ser 

um elemento promovedor do ritmo agitado. Além deles, está o berimbau como 

suporte, como o “Criado”. Todos eles, por seu turno, formaram esse ritmo musical, 

desde as suas primeiras manifestações na Bahia. Dessa maneira, ao tratar das 

variantes do samba, como o coco e o baiano, Edison Carneiro (1962, p.68) vai dizer 

que esse último “era dançado ao som de violas e pandeiros”. Quanto a isso, 

Katharina Doring (2004, p.84) afirma que a viola é marca do samba do 

Recôncavo143: 

Uma especialidade do samba-de-roda no Recôncavo é o samba de viola 
que por sua vez tem um estilo característico que é o samba chula, o qual 
está sendo preservado principalmente na região de Santo Amaro. O uso 
dos termos não está sempre tão definido, porque pode haver um samba de 
viola que é um samba-de-roda com a presença da viola ou então 
acompanhado de outros instrumentos de corda. 

 

Ao pensar nesses instrumentos de corda aludidos por Doring (2004), destaca-

se, no poema, o berimbau. De acordo com Baccino (2012, p.839), o uso do 

berimbau tem relação direta com o samba de roda. Assim, ao descrever o toque 

específico para esse estilo musical, ela afirma que  

é o toque original da roda de samba, geralmente feita depois da roda de 
capoeira, para descansar e descontrair o ambiente. No período em que a 
capoeira era proibida, o samba também era utilizado para esconder a 
prática da capoeiragem, pois quando se aproximava alguma autoridade 
policial ou delator, a roda de capoeira se transformava em roda de samba. 
(BACCINO, 2012, p.840). 

 

                                                             
143 De fato, é só lembrar que Feira de Santana é próximo do Recôncavo baiano e por isso não é tão 
estranha a presença da viola, nesse poema. 
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 No poema, é notório que tal instrumento não é, via de regra, o mais comum, 

já que ele é descrito como “Criado”. De toda forma, esse momento festivo também é 

encenado pelo “Caipira”, que dança no “terreiro”. Esse espaço é como se nomeia, 

no interior da Bahia, o local aberto, na frente ou no fundo das casas. Terreiro aqui, 

ainda, pode se referir, com efeito, ao terreiro de candomblé. Ou mais, ao espaço 

onde os sambas acontecem, na Bahia, e que são assim chamados (CARNEIRO, 

1962). Ao se consultar, mais uma vez, o trabalho de Edison Carneiro (1962) ele 

especifica determinadas coreografias dançadas nas rodas de samba, nesse local. 

Entre elas, está aquela que é chamada de partido alto. Nela, “Ao som do reco-reco, 

prato fino e faca, chocalho e de canções tradicionais, como na Bahia – um estribilho 

sobre o qual o cantador versa ou improvisa –, um único dançarino, homem ou 

mulher, ocupa o centro da roda, passando a vez com uma umbigada simulada.” 

(CARNEIRO, 1962, p. 25). 

 No poema de Alcina Dantas, o caipira “sapateia”, – demarcando aqui uma 

linhagem do samba presente não só na Bahia, como também no Nordeste 

(CARNEIRO, 1962). Seu contentamento é tamanho que ele chega ao ponto de atirar 

“Lá no canto/ A vida”. Isto é, a despeito de todas as adversidades, o samba no 

terreiro é um momento catártico. Esse poema é, dessa forma, um tributo ao samba e 

à música popular. 

Deixando esse poema de lado e voltando para as palavras-chave dos títulos 

de seus poemas, o “olhar” é, em geral, encarado como passaporte para 

compreender as intenções e desejos do outro. Essa forma de explorar o olhar pode 

ser visto em poetisas brasileiras da mesma geração de Alcina Dantas, tais quais 

Leodegária Brasília de Jesus144, com o poema intitulado, “Teus olhos”145, título esse 

muito próximo a “Aos teus olhos” de Alcina Dantas (1941)146. Nos dois casos,trata-se 

de compreender o outro a partir do olhar. Assim, no primeiro caso, o eu lírico vai 

dizer, na primeira estrofe:  

Como são lindos teus olhos 
escuros, mansos, tristonhos, 
fazem lembrar os escolhos, 

                                                             
144 Escritora goiana, nascida em 1889 e faleceu em 1978. 
145 Ambos os poemas foram retirados do livro organizado por Zahidé Muzart (2009). 
146 Esse poema encontra-se nos “Anexo A”. 
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 onde se perdem os sonhos. 
 

 No caso de Alcina Dantas, seu poema ressalta a conduta ilibada do sujeito a 

quem o eu lírico se dirige. Dessa forma, na última estrofe do poema, o eu lírico 

destaca:  

Teus olhos, 
oh! fanal de muitas vidas! 
São silêncio, mistério, aroma e flor, 
São harmonia de glória repetidas, 
Porque, sem falar, só dizem amor. 

 

 Além disso, importa salientar como a palavra “amor” tem uma menor 

recorrência em seus títulos. Isso porque o tema da representação da mulher, que 

será abordado adiante, parte, de maneira geral, do eu lírico relatando uma situação 

amorosa, no sentido aqui romântico, em potencial. Quando se diz amor romântico 

aqui, trata-se da representação daquele sentimento que se consolida na nossa 

literatura, a partir do Romantismo. Dessa forma, Dante Moreira Leite (2007, p.84) 

afirma que “o amor passa a ser valorizado como não o fora até então”. Assim, ele diz 

que: 

O amor romântico, pelo menos em sua forma literária, apresentava sempre 
uma união eterna. Quando um amor fracassava, o romântico sempre teria o 
recurso de considerá-lo falso e continuar em sua busca do verdadeiro. Essa 
condição fazia que a experiência não se enriquecesse, a não ser em seu 
aspecto negativo, até chegar ao ponto em que o homem ficasse marcado 
pela desesperança. Em contrapartida, e talvez pela mesma razão, o amor 
romântico podia ser muito fértil como expectativa, mas era relativamente 
pobre quanto a seu conteúdo de experiência vivida pelo casal. A solução 
literária para esse problema foi narrar o amor perdido ou irrealizado, ou 
refugiar-se no happy end, isto é, na sugestão de um amor que seria vivido 
depois da história. (LEITE, 2007, p. 99).  

 

Levando em conta a definição de amor romântico que Leite (2007) expõe, o 

fato de a palavra “amor” ter pouco peso, a ponto de quase não aparecer nos títulos 

das suas produções, corrobora a interpretação a ser desenvolvida sobre tal tema, 
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que, em suma, em alguns dos seus poemas, acaba por ser mais um suporte para 

versar sobre a questão da mulher do que um tema em si mesmo147. 

Antes de trazer sobre os temas da poesia de Alcina Dantas, vale se debruçar, 

em primeiro lugar, sobre o aspecto formal da sua poesia. De maneira geral, existem 

algumas formas fixas, como os sonetos, quadras e hinos. Como exposto no primeiro 

capítulo, isso pode ser observado não só na produção de poetisas baianas 

coetâneas de Alcina Dantas (ALVES, 2002), como também na dos poetas dessa 

localidade, sejam eles consagrados ou não hoje em dia.  

Para exemplificar o primeiro caso, é só averiguar a antologia publicada por 

Ívia Alves e Izabel Brandão (2002), Retratos à margem: antologia de escritoras das 

Alagoas e Bahia (1900-1950), ou ainda Lizir Arcanjo Alves (1999), em que se verifica 

a preferência pelas formas consagradas do chamado gênero lírico, notadamente o 

soneto, ao longo da primeira metade do século XX. Assim, são alguns exemplos 

extraídos: 1) Áurea Miranda, com os sonetos “A minha mãe”, 2) “Visão”, 

“Sinceridade desmentida” e “Laura”, todos de 1918; 3) Emília Leitão Guerra, com os 

sonetos “Aparência”, “Paisagem”, “Num postal” e “Virgo Mater”, todos de 1909; 

Eufrosina Miranda, com os sonetos “Idílio”, “À Bahia” e “A meus pais”, todos de 

1909; 4) Honorina Galvão, com os sonetos “A Pérola”, “A ama”, reunidos e 

publicados em 1980; 5) Lina de Villar, com “Na barra”, soneto do livro Poesia, com 

poemas escolhidos e publicados em 1997. Sem esgotar a lista, entram também as 

poetisas feirenses que foram referidas no primeiro capítulo, como Georgina de Mello 

Erismann (2007), que escreveu sonetos como “Solicitude”, além de Aita e Rosa de 

Portugal, que exploraram outras formas fixas, como as quadras “Jesus ó meu 

conforto” (1963), da primeira, e “Imaculada” (1962), de Rosa de Portugal. 

Para ilustrar o que foi dito sobre os poetas, toma-se como exemplo Godofredo 

Filho (1987), que escreveu sonetos148, como também outras formas fixas da lírica. 

                                                             
147 Poder-se-ia levantar que a sociedade baiana do momento reprimia a mulher, para que não 
tratasse de seus desejos, conforme Ívia Alves (1999) assinala, e conforme já foi apontado no primeiro 
capítulo. Por outro lado, no contexto feirense, vê-se que algumas poetisas trataram do tema, como foi 
o caso de Florísia Arlete, poetisa que foi comentada no primeiro capítulo. Ademais, o poema “Luar 
negro”, de 1931, de Alcina Dantas é uma exceção ao que foi dito sobre o tema do amor, trazendo à 
cena um casal a se beijar, furtivamente, sob a luz da lua. 
148 Quando se trata dos sonetos, este poeta possui uma lista extensa, com cerca de cinquenta e 

quatro títulos. Apenas para exemplificar, no livro Irmã Poesia, há divisões da produção poética de 
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Existe uma produção de vinte e quatro canções do poeta, cujo título é “Canções de 

Acalento” reunidas em Irmã Poesia. Além desse gênero, ele compôs a balada149 e a 

cantiga, como é o caso dessa última, “Cantiga”, de 1952. Outro exemplo é o grupo 

que publicou a revista Arco e Flexa150, que, segundo Ívia Alves (1978), elegeu na 

presente revista a forma fixa em geral.  

No contexto feirense, entendendo “poetas consagrados” mais do que aqueles 

valorizados em Salvador, como também compreendendo o gosto dos escritores 

publicados e elogiados na Folha do Norte, basta mencionar que Aloísio Resende 

(2000) escreveu uma série de sonetos, como “Saara”, “Invernia” e “Verônica”, poema 

este que Alcina Dantas utilizou para homenageá-lo em “Lendo Verônica”, devido à 

sua prematura morte. Honorato Filho compôs sonetos como “A Humildade de Jesus” 

e “Duas rosas”151. Eurico Alves Boaventura (1990), reconhecido pela inovação 

estética (ALVES, 1978), não deixou de fazer referências a formas fixas, como a 

canção e a balada, tal como se dá em “Balada para louvar Dona Alegria”, de 1929, 

“Canção de antigamente”, “Canção para a capela de Nossa Senhora dos 

Remédios”, “A canção da cidade amanhecente”, todos estes de 1937, e ainda a 

“Canção para a fidalguia das velhas louças azuis”, de 1936. 

Quanto à questão da forma fixa, convém destacar que tal característica vista 

nos poetas baianos são consideradas, em parte, como remanescentes de um 

Parnasianismo e um Simbolismo tardios (ALVES, 1978; SEIXAS, 1996), marcantes 

na literatura baiana do início do século XX. Tal visão, entretanto, não é um consenso 

entre alguns estudiosos. De maneira contrária, pelo menos a respeito do grupo Arco 

e Flexa, Afrânio Coutinho (1986) elenca-o no quadro do Modernismo brasileiro, 

                                                                                                                                                                                              
Godofredo Filho (1987). Dentre elas, em A Flauta Pânica, podem ser listados os seguintes sonetos: 
“Soneto”, “Áurea linda”, “Ouro Preto”, “Delíquio”. Em Luz Submersa, “Soneto à virgem”. Já em 
Sombra no rosto, pode ser nomeado o soneto “Finis”. Em Diversos, “Soneto imitado do italiano”, 
“Margarida”. Isso sem contar que existe uma seção intitulada de Sonetos, em que são encontrados 
quinze poemas, dentre eles, “Soneto à noiva Bruna” e ainda “Presença”. 

149 Pode-se dizer, de fato, que títulos como “Balada da dor de corno”, de 1952, não deixa de ser uma 
transgressão ao modelo poético consagrado, pois traz uma expressão popular “dor de corno” para ser 
abordado em uma balada. 
150 Deste grupo, o feirense Eurico Alves Boaventura fez parte. Tal grupo foi criado por Carlos Chiaccio 
em Salvador, em 1927, e chegou a receber comentários sobre a revista Arco e Flexa fora da Bahia 
(ALVES, 1978). Além dele, é preciso citar ainda o grupo da Academia dos Rebeldes, que publicou a 
revista Samba, formado por Pinheiro Viegas na mesma cidade (SANTANA, 1986). 
151 Para mais informações sobre o poeta e sua produção, ver Soares (2009). 
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denominando-o de “grupo baiano”, como correlato ao “grupo paulistano” formado por 

Mário de Andrade, Oswald de Andrade, entre outros artistas que promoveram a 

Semana de Arte de 22.  

Ainda sobre a questão do Modernismo no Brasil, considerando poetas do 

contexto baiano, havia o trabalho de Haroldo de Campos (1970), Re-visão de 

Kilkerry. Segundo Campos, Kilkerry152, apesar de ter escrito em um estilo que 

conjugava elementos do Simbolismo na poesia, apresentava na prosa algumas 

características semelhantes às exploradas pelos modernistas do grupo paulistano, 

mais tarde. Assim, o autor diz que há, nos seus “Kodaks”, nas suas crônicas, uma 

técnica rápida, cortante, — traço que, mais tarde, foi visto em Oswald de Andrade — 

e que foi empregada pelo poeta baiano já em 1913. Com vivo interesse pela 

linguagem cinematográfica, Kilkerry exercitou-a nas crônicas aludidas. Assim, diz 

Haroldo de Campos (1970, p.44): “Já o título — Kodaks — se bem que a palavra 

pertencesse a uma semântica que se dirá estava no ar, é um ‘achado’ modernista”. 

A posição de Cid Seixas (1996) quanto à presença ou ausência do 

Modernismo na Bahia não é homogênea, muito embora ele chegue a afirmar que 

havia essa atmosfera ligada a um Simbolismo e um Parnasianismo. Por outro lado, 

em texto sobre Sosígenes Costa e o seu poema “Iararana”, Seixas (1996) relativiza 

a ausência do Modernismo na Bahia. Para isso, o autor historiciza o momento 

literário do poeta de Ilhéus, traçando observações sobre a publicação desse poema 

em 1933. Conquanto a Semana de Arte de 22 tenha sido importante para o contexto 

cultural do sul do país, isso não significa que toda e qualquer manifestação literária 

desse momento fizesse “uma revisão da literatura brasileira a partir da cronologia e 

padrões cosmopolitas, tomando São Paulo como metrópole e centro irradiador dos 

modelos estéticos” (SEIXAS, 1996, p.50). O autor insiste que “não podemos ignorar 

o fato de a Semana de Arte de 22 ter se tornado um polo difusor da nova estética, 

mas também não é criterioso transformar este acontecimento em medida e 

parâmetros únicos da arte moderna, esquecendo outros critérios” (Ibidem, 1996, 

p.50). 

                                                             
152 Cid Seixas (1996) também faz alguns comentários sobre a presença de Kilkerry na literatura 

baiana. 
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Concernente ao período em que Alcina Dantas começou a escrever, vale 

ainda destacar que, apesar de, na década de 1920, ocorrer a famosa Semana de 

Arte de 22, em que os modernistas do grupo paulistano julgaram a forma fixa como 

um modelo aprisionador para o fazer literário, essa forma permaneceu a ser utilizada 

por alguns poetas brasileiros, como Augusto Frederico Schmidt, Murilo Mendes, 

Jorge de Lima e Cecília Meireles, que entraram para o cânone da literatura 

brasileira. 

Em Literatura e Sociedade, ao contextualizar a forma e os temas poéticos de 

alguns desses nomes, Antônio Cândido (2006, p.132) alinha-se à prerrogativa dos 

modernistas paulistanos153 e declara o seguinte:  

Desde o tempo da Primeira Guerra Mundial vinha-se esboçando aqui um 
fermento de renovação literária, ligado ao Espiritualismo e ao Simbolismo 
[...]. Esta tendência costeou por assim dizer o Modernismo, conservando 
uma atmosfera algo bolorenta de Espiritualismo lírico, que se manifestará 
no grupo das revistas Terra de Sol e Festa e, depois, sobretudo a partir de 
1930, constituirá até os nossos dias o contrapeso do localismo, da 
libertinagem intelectual, do Neonaturalismo implícito no movimento 
modernista.  

 

Permanecendo nessa discussão sobre as formas fixas, Alfredo Bosi (1977, 

p.85) afirma que “Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Carlos Drummond de 

Andrade, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Vinícius de Moraes também se puseram, a 

partir dos anos 1940, a ensaiar o verso metrificado que vieram alternando com 

formas livres herdadas à renovação de 22”. 

Essas observações realizadas não entram no mérito em relação a perscrutar 

se Alcina Dantas sabia ou não sobre o que estava acontecendo em termos de 

literatura nacional, uma vez que não foi possível encontrar informações sólidas a 

respeito disso. O intuito é apenas apresentar um painel um pouco maior sobre a 

literatura brasileira no período eleito para a análise. 

Logo, pondo o aspecto formal de lado e mirando os temas da produção 

literária de Alcina Dantas, é verdade que alguns já foram aludidos no primeiro 

capítulo. Convém, no entanto, renomeá-los, a fim de contextualizá-los à luz da 

                                                             
153 Um ponto de vista que relativiza as rupturas na literatura brasileira, em tese, promovidas pelo 

grupo paulistano é o que está presente no texto Cânon de Roberto Reis (1992). 
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produção de poetas consagrados do momento que a poetisa escreveu. Dito isso, 

tais temas são os traços locais não só de Feira de Santana como também de 

Itaberaba. Deve-se mencionar a recordação e a saudade, que são entrelaçadas. 

Outrossim, o mês de maio, mês dedicado à Maria, o tema religioso em si e as datas 

comemorativas, como o Natal (“Sapatinho do Poeta”) e o São João, também não se 

furtam de aparecer. O tema do amor romântico, da infância (como em “Crianças”, 

sem data; “A órfã”, de 1929), em menores escalas. 

Dessa forma, tais temas não são exclusivos da poesia e da prosa de Alcina 

Dantas. Além das próprias poetisas feirenses, como Georgina Erismann e Florísia 

Arlete, que foram comentadas no primeiro capítulo, com efeito, pode-se recorrer 

outra vez aos poetas baianos consagrados, independente de suas abordagens. 

Seguindo a primeira observação, basta dizer que Godofredo Filho tratou, por 

exemplo, do amor em alguns dos seus sonetos. Pensando no tema local, Eurico 

Alves (1990) consagrou-o em toda a sua poesia e prosa, muito embora o tenha 

tratado de maneira diferenciada, se comparado a Alcina Dantas, uma vez que este 

trabalha figuras poéticas que se relacionam ao que o poeta chama de “fidalguia”, isto 

é, os fazendeiros.Isso porque eles começam a não ter o mesmo prestígio social visto 

na Feira de Santana do século XIX. Assim, no poema “Canção para a fidalguia das 

velhas louças azuis” se refere a esse passado aristocrático, a partir do luxo da 

prataria usada no passado pelos antepassados do eu lírico. Em “Casa da fazenda”, 

a saudade inunda a descrição do espaço que intitula o poema: “E, na sombra, a 

casa da fazenda é uma reticência de veludo na minha/ saudade...”. 

 Aquela, por outro lado, em alguns de seus poemas privilegia o caboclo, que, 

por sua vez, é uma representação de parcela da sociedade que ora se remete ao 

contexto da cidade de Itaberaba, como em “Caboclo do Sertão” de 1944: “Cabloco 

és no Sertão/ Turuna na pagodeira!/ És bravo, forte na luta/ Contigo ninguém se 

meta/ Porque...sai é de carreira” , ora diz respeito ao contexto da seca, em Feira de 

Santana. 

 Além disso, ao lançar o olhar para o tema religioso, Sosígenes Costa, 

segundo Hélio Pólvora (2001), explorou-o na totalidade da sua obra. A título de 

exemplo, em sua prosa, encontra-se um texto intitulado “Mês de Maria” (COSTA, 



116 

 

2001). De igual modo, o tema das datas comemorativas era explorado por autores 

como Godofredo Filho (1986), que publicou “Natal” nos anos de 1940, para dizer 

alguns exemplos da literatura baiana, além de outros poetas brasileiros que, de 

maneira geral, se debruçaram sobre tal tema. 

É bom reforçar que essas considerações sobre os poetas contemporâneos de 

Alcina Dantas não pretendem alçá-los a parâmetros de qualidade, em especial no 

que toca aos temas, perscrutando, assim, até que ponto Alcina Dantas se “igualou” a 

esse ou àquele poeta. Eles foram encarados mais como ferramentas para as 

considerações gerais sobre a sua produção poética. Trata-se apenas de salientar 

como a escritora estava em “seu tempo”, ou seja, como a sua produção integrava 

um conjunto de características de vários textos literários publicados em jornais 

baianos. 

Assim, com a finalidade de visibilizar a sua produção poética, nada melhor do 

que trazer alguns exemplares de sua poesia, demonstrando assim, ao menos, os 

temas mais recorrentes que foram apontados. Em primeiro lugar, pode-se nomerar 

sobre o tema da alma os poemas, “O mar tem alma”; “Alma em pedaços”; “Alma que 

chora”; “Alma de luz”; “Alma crente”. Além disso, “alma” aparece, também, como 

metáfora ou estado de espírito tanto do eu lírico quanto do sujeito a quem o eu lírico 

se dirige, como em: 1) “Maio”, de 1929; 2) “Saudade”, prosa; 3) “A órfã”, conto; 4) 

“Ouvindo as juras”; 5) “Duas rosas”; 6)“Orgulho e vingança”; 7) “Flor rejuvenesce”; 

8)“Se eu pudesse cantar... cantaria”, entre outros.  

Um exemplo a ser usado para ilustrar sobre tal tema pode ser retirado de um 

trecho de “Alma de luz”, de 1929. Em primeiro lugar, destaca-se o estilo ao sabor 

romântico. Assim, nesse poema, o eu lírico aprecia o desempenho de alguém, ao 

piano. Há uma fusão de luz estrelar/ do luar com o corpo do (a) artista. A partir 

dessa fusão, o eu lírico ainda o lê, através de seus olhos, uma característica da 

escrita de Alcina Dantas que foi referida:  

 

Alma de luz 
Cantavas com voz de Guitarra 

Feito de beijos harmoniosos 
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O vertiginoso mistério dos astros, 
Que ontem entrava pela tua janela. 
Eu vi sorrir uma estrela, 
Enquanto a lua divina 
Cantava uma canção de luz, 
No teu porte que seduzia. 
Em que um Piano em surdina 
Derramava na tu’alma 
Ondas de harmonia 
Tão vivas, de tanto encanto 
Que sorriam os teus lábios 
Em sinfonia 
 E tu’ alma transparecia 

 No cristal dos teus olhos 
 

 

Quanto às flores, tema visto em “Flor rejuvenesce”; presente na descrição 

atribuída à Helena Assis Suzart, em “Flor e santa”; visto ainda em “Duas rosas”, 

“Bouquet de rosas” e “Rosas”. Destaca-se aqui “Rosas Brancas”154, de 1937, pois, 

neste poema, reúne-se tanto a metáfora floral, quanto o culto à Virgem Maria. O 

poema está estruturado em decassílabos, trazendo assim uma tradição parnasiana, 

com um esquema de versos AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG: 

 

 Rosas Brancas 
 

Sorrindo como um luar de prata 

 
 
Oh! Brancas rosas de grandeza tanta! 
Tens pureza simbólica de santa 
 
Presas num galho, num verde a sorrir, 
Confirmam viver, ter alma e sentir. 
 
Rosas brancas, sorriso da natura, 
Beleza célica onde o amor perdura. 
 
Filhas do prado, és rainha do céu, 
Gotas de luzes, ou virgens num véu. 
 
Flocos de nuvens, lírios no regaço, 
Estrelas n’amplidão num grande almaço. 
 
Rosas brancas, espumas de cascata, 
Raios de sol em laminas de prata 
 
Tens a essência do amor em vibração 
Oh! rosas brancas do meu coração. 
 

                                                             
154 No título original, a adjetivo “brancas” está escrito com a maiúscula. 
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Assim, esse culto aparece na menção à pureza da rosa branca, chamada 

pelo eu lírico de “pureza simbólica de santa”. Ao mencionar que a rosa branca seria 

“a rainha do céu”, a poetisa aqui se refere diretamente à Maria. De fato, os lírios e as 

rosas são flores consagradas ao marianismo (PIMENTEL, 1899), sobretudo as 

últimas. 

 Já no tema do luar, como em “Luar de agosto”; “Luar negro”; “A ti, lua de 

prata”, traz-se à cena um trecho do poema “Lua feiticeira”, cujo eu lírico personifica a 

lua, por exemplo, com adjetivos como “vaidosa”, “feiticeira”, além de trazê-la como 

pretexto poético para investigar o seu próprio estado de espírito: 

 

Lua feiticeira 

 

A Galeano D. Avelino155,  
Poeta dos Astros 

 

Alegre no Firmamento 
Sorrindo toda vaidosa 
A lua brincando estava; 
E da fina lua de prata 
Que a nuvem lhe envolvi, 
A feiticeira fugia. 
 
Senti a tristeza fugir; 
Deixando livre minh’alma 
Que a longe alguém buscava; 
E a praia azul fitando 
Quando alva espuma espraiava, 
Vi com a lua que brincava 
Uma onda de amor no céu rolando. 

 

 

 Fundamental é dizer que o luar era bastante explorado pelas músicas 

populares da época, fosse para ressaltar a saudade da pessoa amada, fosse para 

usá-lo como meio para externalizar outras aflições do eu interior. Assim, na música 

                                                             
155 Este poeta já foi identificado no capítulo anterior. 
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“À luz do luar”156, cantada pelo já referido Vicente Celestino e escrita por Verdi de 

Carvalho, encontram-se essas ideias já na primeira parte: “À suave e meiga luz 

desse luar,/ Iluminando com doçura esta mansão,/ Acordar vem sem querer o 

coração,/Que já cansado ele se achava de sonhar”. Ou ainda no clássico “Jardim do 

meu Sertão”157, cantada por Celestino, em 1952. Na verdade, ela foi gravada pela 

primeira vez por Eduardo das Neves, em 1914. De toda forma, a sua letra, escrita 

por Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco158, remete à saudade de 

presenciar a lua no sertão: 

 

Jardim do meu Sertão 

 
Ah que saudade 
Do luar da minha terra 
Lá na serra branquejando 
Folhas secas pelo chão 
 
Este luar cá da cidade tão escuro 
Não tem aquela saudade 
Do luar lá do sertão 
 
Não há oh gente oh não 
Luar como este do sertão 
Não há, oh gente, oh não 
Luar como este do sertão. 

 

 Interessante notar que o luar no sertão vai aparecer em “A viola e a 

Canção”159 de Alcina Dantas, publicado em 1946. Esse poema sintetiza a saudade 

da pessoa amada, misturada à nostalgia que o luar, no sertão de Itaberaba, causa, 

como se pode depreender pela dedicatória presente nesse poema: 

                                                             
156 Essa letra está disponível em < https://www.letras.mus.br/vicente-celestino-musicas/577773/ >. 
Acesso em 15 de junho de 2018. 
157 Essa letra completa está disponível em: <https://www.letras.mus.br/vicente-celestino-
musicas/126027/>. Acesso em 15 de junho de 2018. Existem mais informações sobre essa música na 
Enciclopédia Itaú Cultural. Disponível em < http://enciclopedia.itaucultural.org.br/obra6120/luar-do-
sertao>. Acesso em 15 de junho de 2018. 
158 Nascido em 1883 e faleceu em 1947. Pernambucano, cantor e compositor. Foi também calceteiro, 
isto é, um operário que calça ruas. Para trazer mais dados sobre a sua biografia, foi consultado a 
Enciclopédia Itaú Cultural. O texto está disponível em: 
<http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa19281/joao-pernambuco.>. Acesso em 15 de junho de 
2018. Além disso, também foi consultado o Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. 
Disponível em: <http://dicionariompb.com.br/joao-pernambuco> . Acesso em 15 de junho de 2018. 
159 Esse poema está complexo, em Anexo A. 
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“A viola e a Canção” 

Cecy, Itaberaba – decerto que sabes quanto é encantadora 

uma noite de lua em nosso Sertão... 

 
 

Ai se eu fosse a noite em que 
 a viola 
Passa a triste a soluçar uma canção 
Quando a lua o seu manto desenrola 
Com um riso de amor na solidão. 
 
S’ eu fosse o espaço que envolve 
a canção, 
Que subindo da terra beija a lua, 
Minh’alma tocaria n’amplidão 
Para dizer: sou tua, meu amor, sou tua. 

  

 

 Já em “canção” e “cantar”, termos que aparecem em alguns títulos e em 

poemas de Alcina Dantas, de modo geral, surgem como pretextos para tratar de 

outros temas, como em “Canção da rola”. Esse é o caso, por exemplo, de “Se eu 

pudesse cantar... cantaria”, que trata da tristeza, explorando oximoros como “Que o 

riso era a lágrima”, no décimo verso, para fazer sobressair tal sentimento. Isso pode 

ser averiguado no trecho a seguir: 

 

Se eu pudesse cantar... cantaria... 
  

Para o Eulállio Motta 160, o delicado poeta sentimental do “Se eu pudesse 

chorar...choraria...” 

 
Hoje tudo chorava 
Desde o sol que nascia, 
Desde a flor que sorria... 
Nada sentia alegria, 
O dia numa triste calma, 
Em que se Prendem os Poetas 
Se eu pudesse cantar...cantaria. 
Tudo que na alma, 
Que à dor não resistia, 
Que o riso era a lágrima, 
Que a lágrima era orvalho, 
Que brilhava sorridente 
Na flor triste dos lábios 

  

                                                             
160 Esse poeta já foi identificado no segundo capítulo. 
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 Quanto ao sertão, e à cultura popular, de maneira geral, pode-se trazer outro 

exemplo: “O bicho da encruzilhada”. Trata-se de um poema narrativo, com uma 

atmosfera de mistério, como pode ser averiguado a seguir: 

O bicho da encruzilhada 
  
Meia noite já vai dar 
Corria o povo assustado, 
Em procura do “bicho” 
Que aparecia na encruzilhada, 
A “lua” sorria do céu, 
Fazendo mesmo careta. 
Troçando do Zé Romão 
Que de cacete na mão 
Ficava atrás de Zé Zambeta 
Gritou um: Vocês esperem; 
Já veio quebrar um mato, 
O “bicho” parece gato 
 E vem rente com o chão. 
Prepara o laço João! 
Cerca lá, seu Zé Romão 
Vocês não sabem o que é O “bicho” 
que aqui aparece 
Quando dá meia noite! 
Ele urra forte e até  
Assombra o mundo inteiro, 
Queremos ver se hoje assim... 
Meia noite! Olhos atentos, 
O galo canta e recanta, 
Lá na encruzilhada 
Ouve-se forte gargalhada, 
Assombra seu Zé Romão 
Corre atrás de Zé Zambêta 
Uma formidável peia! 
Um engano, uma vaia! Sabem o quê? 
Um homem de saia!... 
Agora porque os homens 
Só se encorajam quando vestem saia? 

 

 Apesar de publicado na Folha do Norte, o motivo poético parece ter saído de 

uma notícia do jornal O Itaberaba, em 1942, intitulada de “E essa” e sem autoria 

especificada, em que o (a) articulista julga o que ele/ela acredita ser o 

provincianismo da cidade de Itaberaba, mesmo com os supostos progressos 

comentados: 

E essa… 

 

Apareceu na noite de quinta-feira última, um “lobisomem” na rua de S. 
Benedito, nesta cidade, que apavorou os habitantes daquela via. Um 
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homem escuro, vestido de mulher, escondendo o rosto com um chale, em 
um momento em que desapareceram várias peças de fazendas da 
alfaiataria do Sr. Paulo Santos.  

O “fantasma” foi visto por uma senhora e dois meninos e, notando que foi 
percebido, disparou numa carreira louca, sendo que, minutos depois, foi 
encontrado perto da casa de Paulo um saco contendo as fazendas furtadas. 

Embora haja grande falta de água em nossa cidade, tem ela crescido 
inevitavelmente, observando-se a edificação de mais de 100 prédios de 
diversos valores e, com este progresso, tem aparecido aqui muitas coisas 
boas, mas também convenhamos, tem surgido cada “coisinha do arco da 
velha”. 

Até homem vestido de mulher fora de hora! Só ...pancada. 

E essa... 

 

Voltando para o poema de Alcina Dantas, a poetisa, a partir dessa notícia de 

jornal, descontrói a atmosfera de mistério aludida, quebrando, dessa forma, a 

expectativa do (a) leitor (a). Dessa maneira, destaca-se a preocupação em 

ficcionalizar, de maneira cômica, a anedota jornalística: aparecem dois personagens 

centrais “Zé Romão”, “João” e o “bicho” que é, na verdade, “Zé Zambêta”. 

A encruzilhada desponta como forma de manter o suspense do (a) leitor (a) 

sobre a veracidade do relato, já que em uma leitura simbólica, tanto o tempo quanto 

o lugar trazem à tona a possibilidade de que o elemento mágico (o bicho) seja real. 

Isso porque as ruas entrelaçadas aqui podem ser lidas como fronteiras entre 

mundos (real e fantástico). Ademais, com relação ao elemento local neste poema de 

Alcina Dantas, vê-se que ela não toca na questão do “progresso”, como no texto “E 

essa”, mas também não entra no mérito de transformá-la em mais uma história de 

lobisomem, leia-se, uma história popular de valor cultural subestimado, como é o 

caso do texto em prosa em questão.  

Afinal de contas, seu foco não foi no momento de desvendamento do mistério 

em si, ou seja, que não se tratava de um “bicho”, mas sim em ironizar sobre quem 

tinha valentia, isto é, o homem de saia. Em outras palavras: vestir-se “de mulher”, 

como se depreende na palavra “saia”, tendo em conta a vestimenta à época em que 

o poema foi publicado, não é um demérito, como o texto em prosa publicado sugere. 

É só pensar que esse demérito, no segundo texto, é causado pela construção de 
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uma diferença sexual, arregimentando corpos que devem ser moldados e 

apresentados em roupas específicas. Assim, um homem que embaralha essa 

divisão e ousa usar uma roupa de “mulher” está sujeito à “pancada”, como o (a) 

autor (a) incentiva, palavras que podem ser encaradas, em uma leitura 

contemporânea, como homofobia explícita. 

 No que toca ao “olhar”161 como meio para se compreender o outro, pode 

surgir como tema principal, tal qual em “Aos teus olhos”, já referido. Ou ainda 

fazendo parte de poemas com outro tema principal, como em “Manhã”: “E tudo que 

desperta no olhar do teu pensar/ Esmalta-se de luz: a ideia esplendorosa/ A tua 

inteligência vivaz a fulgurar...”; em “No mar”: “A Guitarra da Saudade/E o olhar s’ 

estendia, perscrutando, /O mistério do mar/ Buscando adivinhar...”;e em “Um pouco 

de tudo teu”: “E o teu olhar na confidência desabrochou,/É olhar de indulgência e 

perdão.../É olhar de afeto e carícia,/ É olhar que inunda coração...”.  

Em “Todo olhar tem mistério”, depreende-se que uma cautela, uma tentativa 

de ler o outro, demonstrando que as relações interpessoais não são transparentes. 

As palavras revelam-se insuficientes para atingir o âmago do (a) outro (a) que fala. É 

por isso que se faz necessário ter “malícia” para que o amor, quando se revela 

pouco verdadeiro, não tenha “império”: 

 

Todo o olhar tem mistério 

 
Todo o olhar tem mistério 
E todo amor é incerto 
Quando não há confiança 
E nem amizade sincera 
De certo o amor não impera, 

                                                             
161 Convém mencionar que o “olhar” fazia parte de músicas populares, veiculadas em Feira de 

Santana na altura em que Alcina Dantas publicou os seus poemas. Uma delas registrada por Eurico 
Alves (2006), em “A Cidade Dormindo”, texto publicado em 1933, foi descrita com as seguintes 
palavras: “Dois caboclos no violão. Admiradores do que acabou de cantar, chamam-no para uma 
golada em homenagem ao peito. Cantam: Teus olhos são dois astros pequeninos/ que brilham nos 
meus olhos peregrinos”. (BOAVENTURA, 2004, p.56). Tal música, intitulada de “Teus olhos 
castanhos”, como se sabe, foi cantada por Carlos Galhardo (1913-1985). Esse último, por sua vez, 
vivia no Rio de Janeiro, embora tenha nascido na Argentina, em Buenos Aires, de acordo com o 
verbete disponível no Dicionário Cravo Albin da Música Popular Brasileira. Disponível em < 
http://dicionariompb.com.br/carlos-galhardo >. Acesso em 18.06.2018. Interessante perceber, nesse 
trecho de Eurico Alves (2006), a presença dos denominados “caboclos”, sujeitos que aparecem na 
poesia de Alcina Dantas e de outras poetisas feirenses, como foi visto no primeiro capítulo. 
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E se conhece de perto 
Que todo amor é incerto 
 
O coração que vacila 
E é de todo indiferente, 
 É como a folha que oscila, 
Não pode se tornar crente 
 
E aí eu que quero dizer,  
Havendo certa malícia.... 
Não deixa o amor ter império 
Aí tenho perícia... 
Que todo olhar tem mistério... 
 
Há olhares que procuram 
O desejo de se ver 
O que na retina ofuscam 
E que não podem esconder 
Quando a alma não fala, 
Concentra tudo e... cala 
 
Vem debruçar na janela 
Ali, todo amor é parcela 
Ali a tristeza desvala 
A dúvida tem império! 
E é por isso que digo, 
E finalmente prossigo 
Que todo o olhar tem mistério.162 

 

 

 Ademais, para além do luar como metáfora para a melancolia, o sol também 

teve espaço em sua produção, fosse para ressaltar como ele pode ser implacável 

nas secas que aconteceram na primeira metade do século passado, acometendo 

Feira de Santana também, como em “Caboclo do sertão” de 1951, fosse, apenas, 

para celebrá-lo liricamente. Ou ainda remetendo às mulheres adeptas de Os Filhos 

do Sol, grupo do micareta de Feira da década de 1930163, em “O Sol é sempre sol 

da vida”: “Bendito fostes, e és oh! / Sol brilhante, brilhas e/ Brilharias, em torno do 

Universo/ Sol! És sempre o Sol da Vida!”. 

 Com relação aos seus textos em prosa, convém traçar alguns rápidos 

comentários. Voltando-se para as tabelas anteriormente registradas, são todos eles: 

“Direitos femininos” (1927), “Saudade” (1929), “Pérola dos astros” (1929), “A órfã” 

(1929), “De como nasceu o poeta” (1930), “Azul!, azul! que me faz bem” (1930), “Foi 

                                                             
162 Esse último verso está em negrito, no poema original. 
163 Para mais informações sobre a micareta, ver Gaudin (2000). 
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hoje o meu dia lilá164” (1930), Sol que desponta de novo (1931), “De tardecita” 

(1931), “A despedida” (1931), “Pedaços” (1940), “Lendo Verônica” (1942); “Tu Rex 

Gloriae Christe” (1942) e Alma Sublimada (1958). Destacam-se os seguintes temas: 

reflexões sobre o fazer poético, como em “De como nasceu o poeta” e “Azul! azul! 

que me faz bem”.  

Além disso, no conto “A órfã”165, a autora traz à tona a infância abandonada 

às intempéries sociais. Acresce-se que Eurico Alves Boaventura (2004 [1942]) 

chega a escrever sobre as crianças abandonadas nas ruas feirenses, em “Via-

Láctea da Esperança”, demonstrando, com isso, que esse era um problema social 

recorrente, na cidade. No caso do conto de Alcina Dantas, o sentimento de estar 

abandonado no mundo é o cerne de sua discussão, não entrando, de fato, na 

questão social. Por fim, destaca-se ainda “Direitos femininos”, que merecerá uma 

discussão à parte neste capítulo, na próxima seção. 

Adentrando no que diz respeito à investigação da sua produção, como se 

pode depreender, ao consultar a lista de títulos publicados (Cf. Tabelas, pp.96-101), 

seria uma tarefa muito extensa estudá-la como um todo neste capítulo. Foi 

pensando nisso, dentre os demais motivos citados nesta primeira seção do capítulo, 

que se fez um recorte temático para ser objeto de análise. Logo, contemplou-se a 

representação da mulher em alguns textos da autora, a fim de serem analisados a 

seguir. 

 

3.2. A representação da mulher em poemas de Alcina Dantas 

 

Antes de adentrar no tema eleito, cabe traçar algumas palavras sobre o tipo 

de estudo que será desenvolvido na presente seção. Em primeiro lugar, é preciso 

identificar qual mulher, em termos de classe social, é retratada na literatura da 

poetisa. Concernente à noção de classe social da “mulher” representada nos 

                                                             
164 Não foi possível saber se a poetisa se refere aqui à “lilás” ou não. Caso assim seja, pode ter sido 

um erro seu ou mesmo tipográfico. 
165 Além disso, vale lembrar que as órfãs feirenses, nessa altura, eram acolhidas pelo Asilo Nossa 
Senhora de Lourdes, coordenado por mulheres de elite da cidade (RAMOS, 2007). 
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poemas “Ouvindo as juras” (1929), “Mistérios do coração” (sem data), “Por te querer” 

(1931) e “Por te deixar: Paródia” (1931), Alcina Dantas escrevia a partir do seu lugar 

de fala, a saber, de mulher de classe média feirense. As implicações desta última 

afirmação são desenvolvidas ao longo desta seção. Em segundo lugar, é preciso 

elucidar para qual perspectiva a representação da mulher se volta nesta seção. 

Existem, pelo menos, três possibilidades de análise. A primeira corresponde 

ao marianismo na poesia de Alcina Dantas, tema fruto de sua tradição religiosa 

católica, já foi apontado neste capítulo e anteriores, incluindo alguns exemplos 

retirados da produção poética da poetisa. Considerando os seus textos, vários 

poemas se enquadrariam nesse caso, como é o caso de “Maio” (1929). 

A segunda possibilidade refere-se a um levantamento de quantas mulheres 

foram homenageadas por Alcina Dantas, fazendo um estudo, em parte, biográfico 

sobre essas mulheres, identificando-as, traçando paralelos entre as suas vidas e 

como elas foram representadas pela poetisa, e examinando se tais dados 

biográficos estão presentes nos textos. De maneira geral, esse tipo de homenagem 

era algo marcante na poesia baiana do início do século XX, conforme Seixas (apud 

ALVES, 1999) chama de “poesia familiar”, um conceito que Lizir Arcanjo Alves 

(1999) usa para descrever as dedicatórias vistas nas produções das poetisas 

baianas que escreveram entre o final do século XIX e o início do século XX. 

Nesse sentido, há, no mínimo, vinte textos de Alcina Dantas que poderiam ser 

estudados sob esse ponto de vista. Pode-se usar como exemplo o poema “Flor e 

Santa” (1959), dedicado a Helena Assis Suzart166. Não obstante, embora muito 

pertinente, se fosse adotada, traria alguns entraves para o estudo. Apenas seriam 

apreciadas as mulheres presentes nas dedicatórias dos poemas de Alcina Dantas, 

mas algumas delas são referidas só pelo primeiro nome, o que dificultaria ainda 

mais a identificação da pessoa homenageada167. Dito isso, essa possibilidade de 

estudo mostra-se mais proveitosa para um trabalho à parte. 

                                                             
166 De acordo com Lélia Vitor Fernandes de Oliveira (2002), Helena Assis Suzart foi professora em 
escolas de Feira de Santana e região, além de ter sido a primeira mulher a candidatar-se a um cargo 
político na cidade, como vereadora, em 1950, pelo então União Democrática Nacional (UDN). 
167 É só lembrar das próprias limitações de encontrar mais informações sobre a vida de Alcina 
Dantas. Se, em parte, algumas delas, como Helena de Assis, participaram de espaços públicos de 
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Por fim, a terceira possibilidade condiz com os discursos reinantes sobre o 

que é “ser mulher” em Feira de Santana, a depender da classe social, em 

comparação aos contrapontos ao modelo que Alcina Dantas traz nos poemas 

selecionados para a análise. Esta foi a alternativa escolhida para esta investigação. 

Por sua vez, é importante justificar esta seleção. Em primeiro lugar, o estudo do 

marianismo em Alcina Dantas não oferece uma visão diferenciada sobre a sua 

produção, quando se coteja com as poetisas contemporâneas suas, tais quais Aita e 

Rosa de Portugal, pois elas exploraram o mesmo tema. Na realidade, esse foi um 

tema visto também em outras escritoras baianas, como foi sinalizado, a exemplo da 

feirense Áurea Miranda (REIS; ALVES, 2002; ALVES, 2009). Ademais, no primeiro 

capítulo, comparou-se, de maneira geral e despretensiosa, Alcina Dantas com 

escritoras feirenses da sua época, evidenciando as semelhanças mais explícitas 

entre elas. No segundo capítulo, também se identificou o marianismo na sua vida, 

relacionando-o ao catolicismo. Neste capítulo, interessa, deveras, ponderar o que a 

diferenciou das demais escritoras, tendo em vista o que foi pesquisado e reunido 

sobre tais autoras pela pesquisadora e autora desta dissertação.  

A terceira alternativa pode oferecer uma dupla vantagem. Antes de tudo, 

como foi referido, trata-se de salientar que a visão que fica nas entrelinhas de alguns 

dos seus poemas relacionados ao “ser mulher” particulariza a sua produção, em 

comparação às demais escritoras mencionadas nesta dissertação. Dessa forma, 

explora-se uma parte de sua literatura que se destaca em relação às autoras locais 

referidas. Ao abordar a representação da mulher pelo viés da classe social, é 

possível reforçar como havia vozes discordantes dos modelos de mulher veiculados 

nesse local, tal qual foi o caso de Alcina Dantas. Assim sendo, cabe trazer alguns 

comentários sobre os poemas que se enquadram na leitura a ser desenvolvida. 

 

3.2.1. “Não serei escrava da sua vontade / Nunca!” 

                                                                                                                                                                                              
Feira de Santana, não se pode garantir que as demais tenham tido a mesma sorte. Isso não deixaria 
de ser um problema a ser enfrentado em uma pesquisa, pensando nas próprias limitações de tempo, 
como é o caso do mestrado. Dessa maneira, esse trabalho poderia caminhar por uma perspectiva 
pertinente como o conceito de sororidade, aplicado aqui pelo entendimento de que ela acaba por criar 
uma rede entre mulheres. 
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O título desta seção transcreve versos do poema “Mistérios do coração” de 

Alcina Dantas. Neste poema, existe uma voz de mulher insubmissa ao amor 

oferecido pela sua contraparte, ou seja, a pessoa a quem o eu lírico se dirige. Nesse 

sentido, o uso da palavra “escrava” deixa implícito o seu oposto, ou seja, um eu 

liberto e atento às armadilhas que fazem parte de determinados discursos sobre o 

amor. A noção de “liberdade” e o uso da metáfora da “escrava”, a qual Alcina Dantas 

explora em outros textos, são pontos discorridos ao longo da análise da 

representação da mulher nos poemas “Ouvindo as juras” (1929), “Mistérios do 

coração”168, “Por te querer” (1931) e “Por te deixar: Paródia” (1931). Eles são 

analisados dentro da conjuntura histórica, social e política de Feira de Santana, 

voltando-se, portanto, às suas primeiras produções na primeira metade do século 

XX; e, devido a isso, o olhar sobre o contexto local está restrito a tal recorte 

temporal. 

Certos pontos apresentados com relação às discussões em torno do “ser 

mulher” na cidade, desenvolvidas no capítulo precedente, são de suma importância 

para as interpretações realizadas neste capítulo. Não se pretende aqui defender, de 

maneira míope, que Alcina Dantas “revolucionou” a literatura da sua época, sendo 

“mais avançada” do que as suas contemporâneas que atuavam no mesmo contexto. 

Em primeiro lugar, tal afirmação implica elucidações sobre o que é “ser avançada”. 

Do ponto de vista da técnica, esbarra-se naquela ao sabor modernista, pouco 

comum no contexto feirense169, observada na poesia de Georgina de Mello 

Erismann, como foi salientada no primeiro capítulo. Com relação aos temas 

poéticos, a abordagem do amor erótico é um ponto forte quando se trata de Florísia 

Arlete, em meio a um contexto de repressão do desejo da mulher não só na Bahia 

(ALVES, 2002) como em outras partes do país, tal qual é o caso do Rio de Janeiro, 

onde Gilka Machado escrevia nas primeiras décadas do século XX (SOARES, 

1994). 

                                                             
168 Ressalta-se que não foi possível saber a data de publicação desse poema. Caso tenha sido 

posterior à década de 1930, isso significa que a poetisa volta, então, a tratar do mesmo tema, em 
outro momento de sua produção poética. 
169 Como pode ser averiguado nos trabalhos de Ana Angélica Vergne de Morais (1998), Cristiane de 
Magalhães Porto (1999) e Grazyelle Reis dos Santos (2008). 
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Em outras palavras, tampouco se julga pertinente lançar-se aqui em uma 

disputa de qual foi a “melhor” ou “pior” poetisa feirense naquela altura. Além de ser 

improdutiva, esse tipo de investida mostra-se incongruente com a premissa que 

baseia esta dissertação, ou seja, a de valorizar as escritoras feirenses do período 

delimitado. Algumas feirenses contemporâneas de Alcina Dantas produziam textos, 

no mínimo, interessantes, se analisados pelas considerações apontadas nos 

exemplos acima. 

Trata-se, portanto, de tão só ressaltar que, tendo em vista as representações 

da mulher feirense que circulavam nos jornais locais, dentro do período delimitado 

para a análise, a forma como Alcina Dantas abordava as relações entre a mulher e o 

amor romântico se sobressai em relação ao que comumente foi construído por 

outros poetas da época. A poetisa demonstrava com isso um posicionamento 

contrário à visão da mulher centrada apenas no domínio doméstico, sem grandes 

possibilidades de ser valorizada em outros espaços, conforme é apresentado nesta 

seção, em especial sobre “Direitos femininos”. Não é desnecessário de novo atestar 

que o seu entendimento ia ao encontro do que muitas escritoras brasileiras, atuantes 

na primeira metade do século XX, escreviam sobre o direito das mulheres de terem 

acesso a uma educação mais ampla e a determinados espaços públicos, que lhes 

eram limitados pela intelectualidade formada, sobretudo, por homens (MUZART, 

2009). 

Diz-se isso porque o modelo de mulher ideal em Feira de Santana, veiculado 

nos jornais locais, reforçava que ela fosse esposa e mãe. Tal modelo provocava 

silenciamentos, como, por exemplo, das mulheres que não desejavam exercer 

nenhuma dessas funções. Como já foi afirmado, algumas artistas daquele momento 

nunca se casaram, como a própria Alcina Dantas170. Independente dos motivos 

pessoais para que se mantivessem solteiras, elas também se fizeram presentes na 

cidade. Ademais, daquelas que, embora fossem mães e/ou esposas, não gostavam 

de serem reduzidas a esses papéis. Nesse sentido, desde que, em poemas, Alcina 

Dantas apontou questionamentos sobre a ideia que sustentava tais funções, ou seja, 

                                                             
170 Além delas, por que não, daquelas que tiveram a coragem de romper com um casamento, tal qual 
foi o caso de Maria Dolores, poetisa feirense que parte para Salvador a fim de se distanciar do 
julgamento moral, em Feira de Santana, por ter se separado do marido. Para mais informações sobre 
essa circunstância de sua vida, ver Laís Lessa Freitas (2013). 
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o amor romântico tão só como positivo, sendo ele, por sua vez, o laço afetivo, em 

tese, presente no casamento, a poetisa abriu espaço — ou outros espaços — para 

que vozes silenciadas fossem ouvidas ou mesmo obtivessem uma escuta 

qualificada.  

O discurso sobre o amor ocupava um lugar central na sociedade feirense, 

com ressonâncias sobre as mulheres e a sua vida. Alguns escritores locais e 

contemporâneos de Alcina Dantas retratavam mulheres vinculadas às relações 

amorosas. Em primeiro lugar, estampavam em seus textos mulheres imersas em 

práticas que idealizavam no amor, via de regra, o motor principal das suas vidas. 

Estas eram, em geral, pertencentes às classes mais abastadas e apareciam em 

escritores como Eurico Alves (2006), não só nos retratos sobre as normalistas, 

mencionados no primeiro capítulo, como também na representação da mulher leitora 

a ser descrita a seguir.  

Em segundo, representavam mulheres consideradas pouco confiáveis, 

apenas porque não correspondiam ao seu desejo amoroso, como no poema “Amor 

de mulher” de José Aristides da Silva171 (1937). Por fim, tratavam de mulheres 

classificadas como alvos “fáceis” do desejo sexual dos eus líricos. Estas eram, em 

geral, mulheres pobres e negras e, ao contrário das outras, não eram alçadas à 

condição de futuras esposas, como no “Poema-da-rua-do Bom-e-Barato” de Eurico 

Alves (1990). Cada representação realçava o controle da sociedade patriarcal sobre 

as funções a serem desempenhadas pelas mulheres em Feira de Santana, na 

primeira metade do século XX. 

Dessa forma, o casamento por amor era algo ligado às próprias leituras 

relacionadas às jovens ricas feirenses. Nesse sentido, com uma pitada de ironia e 

com certa amargura, Eurico Alves Boaventura, em “A Cidade do Silêncio e da 

Melancolia”, texto publicado em 1932, analisou o repertório de leitura dos feirenses 

mais abastados, uma vez que, para o autor, “[t]oda gente de lá afina pela mesma 

tecla” (BOAVENTURA, 2006, p.46). Acerca das “mocinhas ricas” da cidade, relatou o 

seguinte: 

                                                             
171 Não foi possível encontrar mais informações com relação a esse poeta. 
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De tardezinha, quando se passa, nas altas janelas encortinadas e nas 
calçadas, em cadeiras de vime, as mocinhas ricas, envoltas numa canção 
de L’infini ou Nuit do Noel, comentam romanticamente a deliciosa história de 
“Magali, meu doce lírio da Provença”. Decoram comovidas o “Se eu 
morresse amanhã...”172 e tem vontade de rezar pela alma deste boêmio 
(BOAVENTURA, 2006, p.46). 

 

Do trecho, percebem-se as leituras atribuídas às moças ricas do romance de 

M. Delly, Magali, e de Álvares de Azevedo, — o jovem poeta, “boêmio”, como o 

qualificou o escritor feirense —, o poema “Se eu morresse amanhã”. Das suas 

escolhas e gostos, evidenciou-se o fato de elas estarem apenas interessadas em 

narrativas e poemas “águas com açúcar”, como se pode depreender a partir da 

ironia através do uso do advérbio “romanticamente”, para descrever os comentários 

sobre o romance, e nas expressões “comovida” e “da vontade de rezar”, para pintar 

as reações das jovens, após a leitura do referido poema. 

De fato, essa compreensão sobre tais leitoras não era exclusiva de Eurico 

Alves (1990). Ao atentar para a seção de vendas de livro, publicada na Folha do 

Norte, intitulada de “Livros Novos”, estavam entre os elencados os da “Bibliotheca 

das Moças”, responsável pela publicação dos romances de M. Delly173, cujos livros 

eram populares na primeira metade do século XX, indicando, assim, que tais obras 

tinham circulação na cidade. Algumas delas, inclusive, eram enquadradas em listas 

como “Livros para as senhorinhas”. Na foto a seguir, vê-se um anúncio sobre os 

livros da “Biblioteca das Moças”; entre os livros, está Entre duas almas de M. Delly, 

na segunda linha: 

 

 

                                                             
172 Referência aos versos do poeta romântico Álvares de Azevedo (1831-1852), poema esse, por sua 

vez, que faz parte de a Lira dos vinte anos. 
173 Pseudônimo dos irmãos Jeanne Marie Henriette de La Rosière Petitjean (1875 - 1947) e Henri 
Frédéric Joseph (1876 -1949). Para mais informações, ver a dissertação de Aline França Russo 
(2012). 
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Figura 4. Anúncio publicado na Folha do Norte, em 21 de junho de 1934 (p.4). Fonte: Fotografia elaborada pela 

autora desta dissertação em 12 de agosto de 2016. 

 

Deixando um pouco de lado a representação da mulher como leitora e 

mirando o olhar para a mulher agora como motivo poético, também despontava a 

mulher como traiçoeira. Isso pode ser visto no poema de José Aristides da Silva, 

publicado na Folha do Norte, em 25 de fevereiro de 1937: 

 

Amor de mulher 
 
Fui consultar um dia certo cartomante 
Para saber da minha predestinação 
Sentei-me à mesa, muito triste e desconfiante 
E perguntei porque sofria meu coração; 
 
O cartomante olhou-me, sisudo, e num instante 
Lançou, em cruz, as cartas com toda a atenção 
Balbuciando me disse num só atenuante 
Qual o motivo de minha aflição: 
“Moço, tua vida corre cheia de sofrimentos, 
Roubando-te sossego em todos os momentos, 
Roubando-te a alegria, só te causando dor”. 
 
“Desvia-te logo cedo de toda amizade 
Pede a Deus que te dê qualquer felicidade 
Porque as mulheres sempre nunca têm amor”. 

 

Da leitura desse poema, a cumplicidade estabelecida entre o personagem 

“cartomante” e o eu lírico, mais do que a esperada na leitura de cartas, denota uma 
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confiança que se respalda tão só no fato de que é uma conversa entre homens174. 

Isso porque o cartomante, que funciona aqui como um conselheiro, atesta, com 

todas as letras, que qualquer relacionamento entre homens e mulheres causará ao 

eu lírico — mas que se pode estender aos homens, de maneira geral — “dor” e 

“sofrimento” e roubará o “sossego” e a “felicidade” do enamorado. Poder-se-ia 

deduzir que o personagem se referia a um caso particular do eu lírico, se não fosse 

pelo último verso: “Porque as mulheres sempre nunca têm amor”. Neste, ao recorrer 

a dois advérbios, “sempre” e “nunca”, parece haver uma necessidade de salientar a 

impossibilidade das mulheres de amar. Desse diálogo travado entre o eu lírico e o 

cartomante fica a lição de que elas não passam de seres pouco amigáveis — como 

está dito no verso “Desvia-te cedo de toda amizade” , ou seja, de qualquer contato 

estabelecido – e, por conseguinte, nada confiáveis. 

Com efeito, esse poema não traz uma ideia sobre a mulher que seja restrita a 

esse poeta. Nos anos de 1930, o jornal Folha do Norte publicava as crônicas do 

jornalista piauiense Berilo Neves175, que vivia e publicava no Rio de Janeiro. Tal 

jornalista expunha, de maneira bem explícita, as suas ressalvas, por assim dizer, 

com relação à mulher, enquanto grupo social. Como exemplo, podem ser citadas as 

suas máximas intituladas de “Verdades e mulheres”, publicadas na Folha do Norte, 

em 23 de abril de 1932. Em uma delas, Berilo Neves expressou as seguintes 

opiniões: “Uma verdade, posta na boca de uma mulher, acaba por se tornar 

mentirosa”; e ainda “as mulheres e as imaginações são os dois seres mais 

mentirosos do mundo”. Dessas palavras, portanto, a mulher desponta como pouco 

confiável. 

                                                             
174 Essa figura do cartomante, que pode causar estranhamento ao (à) leitor (a), pode ser melhor 

entendida pensando nos babalorixás. Isso porque, segundo Mary Del Priore (2006), desde a época 
colonial, eles eram consultados, por pessoas de classes sociais diversas, para descobrir sobre o 
futuro amoroso. Assim, diz a autora: “Costume difundido também — e se o leitor se lembrar, desde o 
período colonial — era consultar feiticeiros que formigavam, nas grandes cidades, sobre o futuro 
amoroso” (PRIORE, 2006, p.255). Aqui, no poema de José Aristides da Silva, o poeta lançou mão de 
usar “cartomante” para não passar, talvez, por constrangimentos. É só pensar no racismo, nem 
sempre latente, em Feira de Santana. Admitir que se frequentava casas de candomblé em um 
momento de ofensiva política contra essa religião (OLIVEIRA, 2011) seria um passaporte para a 
discriminação.  
175 Nasceu em 1901 e faleceu em 1974. Escritor considerado o primeiro a se dedicar à ficção 
científica, no Brasil, pelo menos de maneira mais sistemática. Sobre o autor, foi consultada a 
dissertação de Aline de Castro Lemos (2014). 
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Tais exemplares discutidos demonstram como a construção do discurso sobre 

a mulher em Feira de Santana, na primeira metade do século XX, perpassava pela 

construção do discurso amoroso, em especial quando se tratava das mulheres 

endinheiradas. É nesse contexto em que se inserem os poemas de Alcina Dantas. 

Cumpre perceber de que forma tais textos se contrapõem às representações vistas, 

prestando atenção para qual mulher emerge dos seus poemas. Dessa forma, não 

interessa demorar-se tanto sobre o discurso amoroso em si nos seus poemas, mas, 

sim, sobre o perfil de mulher desenvolvido por Alcina Dantas. Para trazê-lo à tona, 

cabe, antes de mais nada, retomar o texto “Direitos femininos”, a fim de 

compreender os posicionamentos da poetisa e escritora sobre o “ser mulher”, para, 

logo em seguida, estudar os poemas eleitos para análise. 

 

3.2.1.2 Por uma mulher livre: “Direitos femininos” e poemas de Alcina Dantas 

 

“Direitos femininos”, texto publicado em 1927, foi analisado a partir da vida de 

Alcina Dantas, no primeiro capítulo, e associado quanto ao contexto da presença do 

feminismo em Feira de Santana, no segundo capítulo. Convém, neste momento, 

debruçar-se um pouco mais sobre ele, no intuito de decalcar, ao longo desta seção, 

que tipo de representação da mulher surge em sua poesia. Nesse sentido, vale 

adentrar um pouco mais sobre o contexto do feminismo, nessa cidade, para 

dimensionar a presença de “Direitos femininos” na produção da autora. Tendo em 

vista a data de publicação desse texto, serão considerados apenas os textos 

feministas que foram escritos na altura em que Alcina Dantas publicou, na Folha do 

Norte176. 

Como já foi dito, o jornal Folha do Norte divulga até, pelo menos, entre os 

anos 1920 e virada de 1930 para os anos 1940, vários informes sobre as pautas 

feministas mais recorrentes nesse momento, como a questão do direito ao voto ou 

                                                             
176 Entretanto, cabe dizer que bem antes das mulheres que serão elencadas, a feirense Áurea 
Miranda publicava acerca do feminismo, como em “A vitória do feminismo”, texto publicado no jornal 
Bahia Ilustrada, em 1921. O trecho desse texto está disponível no capítulo de Ívia Alves (2009), 
dedicado a essa poetisa, no livro organizado por Zahidé Muzart (2009). 
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ainda a necessidade das mulheres de se instruírem. Deveras, existe uma evidente 

invisibilização de outras discussões feitas por feministas desse momento. Trata-se 

daquelas promovidas por  

nomes vinculados a um movimento anarco-feminista, que propunham a 
emancipação da mulher nos diferentes planos da vida social, a instrução da 
classe operária e uma nova sociedade libertária, mas discordavam quanto à 
representatividade feminina ou à idéia do voto para a mulher(DUARTE, 
2003, p.160). 

 

Esse seria o caso, por exemplo, de Maria Lacerda (DUARTE, 2003 e RAGO, 

2007), escritora ligada às discussões anarquistas, em São Paulo, que chegou, 

inicialmente, a militar com Bertha Lutz. Essa última, no entanto, é uma figura 

recorrente no jornal Folha do Norte e Folha da Feira, demonstrando, assim, que 

havia uma seleção do que era divulgado (ou não) nessa imprensa local sobre as 

questões feministas, em nível nacional. Dessa forma, não foram encontradas 

quaisquer informações sobre tópicos atinentes a tais vieses do movimento feminista. 

Isso, contudo, pouco tem a ver com a falta de discussões do perfil mencionado em 

solo baiano. Basta citar, entre outras, Jacinta Passos, que entre os anos 1930 e 

1940, publicou diversos textos relativos ao comunismo e à questão da discriminação 

contra a mulher (AZEVEDO, 2014).  

A ênfase na publicização do feminismo adjetivado por Constância Lima 

Duarte como “burguês” (DUARTE, 2003, p.160), em Feira de Santana, pode ser 

discutido sob vários aspectos. Um deles, que não pode deixar de ser dito, é o 

próprio conservadorismo dos meios de comunicação da cidade. Não é 

desnecessário afirmar que os proprietários dos jornais feirenses eram figuras 

políticas de prestígio, dentre eles coronéis de grande influência política em Feira de 

Santana e região. É só lembrar que a Folha do Norte, por exemplo, era propriedade 

de um político da cidade, Tyto Ruy Bacelar e que, depois de falecer, passa a 

pertencer a Arnold Silva e outros (MELLO, 2015), esse último uma figura 

proeminente no momento e ligado a um outro coronel, Bernadino Bahia (SILVA, 

2012). Tendo isso em conta, não é tão espantoso que houvesse certas restrições a 

determinadas questões políticas nesse jornal.  
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Além disso, a visibilidade ao feminismo “burguês” tem a ver também com o 

próprio peso de Edith da Gama e Abreu (1903-1982), na cidade, nome de relevância 

para a história do feminismo na Bahia. Além dela, houve outras mulheres que se 

manifestaram em Feira de Santana, como Flora Nobre177. Ela publicou alguns textos 

sobre a necessidade da educação de mulheres, como foi o caso de “Uma nova 

profissão feminina”, em 1931, no mesmo jornal. Não foi possível descobrir se ela era 

feirense ou residente desta cidade. De colaboradoras de fora, vale trazer à cena 

Raquel Prado, escritora do Paraná, que publica “Escolas domésticas”, em 1935, na 

Folha do Norte. O motivo de citá-las, porém, não se restringe apenas aos textos 

estampados nesses jornais. Isso porque, entre os anos 1920 e 1930, o feminismo se 

fazia presente nessa cidade por outras vias: trata-se das conferências públicas. Ana 

Angélica Vergne de Morais (1999) lista as mulheres que se apresentavam em 

público, incluindo, com isso Edith da Gama e Abreu. São elas: a própria Raquel 

Prado; das feirenses, Eulina Tomé de Souza, já referida no primeiro capítulo, e 

Eulina Miranda, uma das irmãs Miranda; Maria de Almeida, Iveta Ribeiro178, Maria 

Helena. 

Nesse contexto das conferências, em nota de rodapé sobre Alcina Dantas, 

Ana Angélica Vergne de Morais (1998, p.82) menciona que ela era “considerada 

uma defensora da igualdade da mulher, conferencista exaltada179”, dando a 

entender, dessa forma, como a questão da mulher tinha peso para Alcina Dantas. A 

estudiosa ainda afirma que “Com a crônica ‘Direitos femininos’, retoma a polêmica 

levantada por uma outra cronista, Dora Regina, quando em suas ‘Cartas femininas’, 

interpela uma outra postura sobre a postura da mulher conservadora e tradicional” 

(MORAIS, 1998, p.89). Apesar de Ana Angélica de Morais (1998) classificá-lo como 

crônica, “Direitos femininos” pode ser lido como texto para ser exposto oralmente. 

                                                             
177 Não possível descobrir mais informações sobre essa escritora. 
178 Embora a autora não a identifique, em seu texto, Iveta Ribeiro deve se tratar da escritora carioca, 
que nasceu em 1886 e faleceu em 1963. Sobre Iveta Ribeiro, Eliane Vasconcellos e Hilda Agnes 
Hubner Flores (2009) escreveram um capítulo, que faz parte do livro organizado por Zahidé Muzart 
(2009). 
179 Fundamental é questionar o uso desse adjetivo aqui. Seria Alcina Dantas exaltada em seus 
discursos no sentido dela trazer força às suas palavras, e por isso, exaltada aqui seria equivalente a 
assertiva ou apenas por que o conteúdo de suas conferências era voltado para a questão da mulher? 
Caso seja no segundo sentido, há o problema incontornável de atribuir às mulheres que questionam 
os papeis fixos aos quais lhes foram destinados certos estereótipos, tais quais ser descontrolada, 
desequilibrada e até mesmo louca, estereótipos esses, por sua vez, passíveis de serem ativados 
devido ao uso de “exaltada”. 
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Isso pode ser averiguado tanto pelas perguntas retóricas, como pelo uso de 

exclamações. Assim, o texto de Alcina Dantas pode ter sido escrito para ser exposto 

em uma conferência ou quem sabe para ser encarado nessa conjuntura das 

conferências feministas, na cidade. 

Mais do que isso, já pelo título “Direitos femininos”, com especial destaque 

aqui para “direitos”, nas palavras de Alcina Dantas percebem-se os ecos de uma 

tradição de parte do pensamento feminista no Brasil, a qual, em primeiro lugar, é 

preciso trazer à cena Nísia Floresta. Isso porque em 1832, ela escreve Direitos das 

mulheres e injustiças dos homens, uma tradução livre de Vindications of the rights of 

woman de Mary Wollstonecraft (2016 [1792]), como já foi sinalizado. A semelhança 

entre os títulos do texto de Alcina Dantas e o de Nísia Floresta salta aos olhos, 

embora ao analisar o conteúdo de cada uma das produções, a primeira escreva de 

maneira mais sucinta, examinando a questão do lugar da mulher (em seu caso, da 

segunda década do século XX) de maneira bem menos detida do que a segunda. 

Tal comparação entre as duas não se encerra aqui, merecendo, mais adiante, 

alguns comentários. 

De toda forma, a intelectual de grande importância para a história do 

feminismo brasileiro, Dionísia Gonçalves Pinto, ou Nísia Floresta Brasileira Augusta, 

trata da discriminação das mulheres de seu país e de sua época, ou seja, o século 

XIX, enfatizando, dessa forma, a necessidade de educá-las formalmente. Assim, 

Constância Lima Duarte (2010) observa que  

Num tempo em que a grande maioria das mulheres brasileiras vivia 
trancafiada em casa sem nenhum direito; quando o ditado popular dizia que 
“o melhor livro é a almofada e o bastidor” e tinha foros de verdade para 
muitos, nesse tempo Nísia Floresta dirigia colégio para moças no Rio de 
Janeiro e escrevia livros e mais livros para defender os direitos femininos, 
dos índios e dos escravos. 

 

Dessa maneira, como mulher privilegiada, pois fazia “parte de uma reduzida 

elite de mulheres letradas” (DUARTE, 2010, p.11), que rompe com os limites 

impostos às suas semelhantes, Nísia Floresta compreende que “O progresso social 

de uma nação depende do grau de emancipação feminina e do lugar reservado às 

mulheres na sociedade” (DUARTE, 2010, p.19). Esse espaço ainda está, de uma 
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forma ou de outra, circunscrito às vivências domésticas, já que, em seu 

entendimento, o tipo de educação que a mulher recebesse impactaria nos seus 

desempenhos como mães e como filhas.  

Nesse sentido, em Opúsculo humanitário, de 1853, produção dessa intelectual, 

portanto, posterior ao Direitos das mulheres e injustiças dos homens, a autora chega 

a trazer um plano de educação para a m ulher brasileira (DUARTE, 2010). Para 

Constância Lima Duarte (2010, p.36), esse plano não deixa de delinear “o ambiente 

ideal para a menina que, ao final, não era outro senão aquele onde as mulheres 

sempre estiveram: a casa paterna. No lar – a “estufa” – ela estaria protegida dos 

“miasmas” subversivos de correntes mais arejadas”. 

 De qualquer modo, ao questionar a injustiça devido à diferença social de 

tratamentos entre homens e mulheres, no Brasil, Nísia Floresta inaugura uma 

discussão que perpassa o século XIX e continua a ser colocada em evidência no 

século XX por outras escritoras e intelectuais. Isso porque a dificuldade em ser 

intelectualmente reconhecida permanece quase que inalterada. Afinal de contas, ao 

lutar pela educação formal das brasileiras do século XIX, enquanto ela própria 

educadora, e dona de escolas dedicadas às meninas com um programa de ensino 

muito amplo, contemplando para além da educação presa às “prendas domésticas” 

(DUARTE, 2010), Nísia Floresta busca valorizar o intelecto de suas 

contemporâneas, tão menosprezado pelo consenso patriarcal de que a razão não é 

algo constante nas mulheres. Não muito diferente, como já foi apontado diversas 

vezes nos capítulos anteriores, as escritoras brasileiras do século XX permanecem a 

lidar com a condescendência dos intelectuais homens desse momento, nos dizeres 

de Sylvia Paixão (1989), logo, com o “certo ar de superioridade” ostentado por eles, 

aqui na Bahia, que Ívia Alves (2002, p.235) chama a atenção, quando se trata das 

autoras dessa localidade. 

 Não é fortuito que Gilka Machado, uma das poetisas estudadas por Sylvia 

Perlingeiro Paixão (1989) e Angélica Soares (1994), já na primeira estrofe do poema 

“Ser mulher”180, de 1915, isto é, no início do século XX, diz que: 

                                                             
180 Retirado do livro organizado por Zahidé Muzart (2009, p.437). 
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Ser mulher” é “vir à luz trazendo a alma talhada 
para os gozos da vida;  
a liberdade e o amor; 
tentar da glória a etérea e altívola escalada, 
na eterna aspiração de um sonho superior…” 

 

Seus versos resumem bem a condição de sempre ser “talhada”, de nunca ter 

a “liberdade” para usufruir de desejos amplos, como a locução “da vida” ressalta, no 

segundo verso e de, com constância, sentir a negação de seus direitos na pele, 

vislumbrando sonhos (de vida, de liberdade, e mesmo de amor) que estão sempre 

na “aspiração”, ou seja, no plano das ideias, e não na prática, como o adjetivo 

“eterna” demonstra. 

 Na Bahia, essas insatisfações também são trazidas à tona. Advindas, como 

Nísia Floresta, da elite ou, ainda, da classe média em formação neste momento 

(ALVES, 2002), essas escritoras reivindicavam os direitos ao voto e à inserção das 

mulheres na gama da vida pública.  

No século XIX, escritoras baianas como Anna Ribeiro, estudada por Nancy 

Rita Ferreira Vieira (1999), bem como Amélia Rodrigues trataram da importância da 

educação para a mulher. Ambas as escritoras estão preocupadas com a situação 

financeira da mulher que, por qualquer adversidade, como a perda de seus maridos, 

por exemplo, podem se tornar desamparadas. Quanto à primeira, Nancy Rita Vieira 

(1999, p.17) afirma que Anna Ribeiro seguiu “a esteira do ideário republicano aceito 

por todas as mulheres de seu tempo, a autora incorporou o discurso sobre a 

importância da educação nos espíritos femininos”. Entretanto, a estudiosa ressalta 

que essa escritora “embora tenha assumido alguns dos lemas feministas de sua 

época, não pode, em função de sua idade avançada com que começou a ter ampla 

participação nas revistas locais e mesmo em virtude da sua origem, se permitir a 

maiores avanços” (VIEIRA, 1999, p.17). 

Com relação à segunda escritora, Ívia Alves (2012, p.130) vai dizer que 

Amélia Rodrigues escreveu um texto híbrido, porque é uma ficção 
entremeada de situações explicativas e didáticas sobre o valor da educação 
das meninas, de forma igualitária aos meninos. Mestra e mãe (1898), que 
por muito tempo foi adotado oficialmente no currículo do primário até o 
meado dos anos 30, trata de uma viúva cearense que, tangida pelos efeitos 
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da seca, depois de ter perdido marido e filhos, encontra amparo na casa de 
um senhor de terras. 

 

Além da questão do direito ao voto, em voga no século XX, a insatisfação 

quanto ao espaço ocupado pela mulher, na sociedade a essa altura, é abordada por 

outras intelectuais baianas. Contemporâneas de Alcina Dantas ou que escrevem em 

décadas anteriores, dessa forma, elas externaram o desejo por uma educação para 

as mulheres, seja para torná-las melhores mães e filhas, seguindo, assim, a trilha 

lançada por Nísia Floresta. Seja, ainda, para questionar a discriminação contra 

aquelas que trabalhavam fora de casa, mas, de maneira contraditória, não eram 

valorizadas em espaços públicos. 

Essa é, deveras, a argumentação que Edith da Gama e Abreu, em 1933, no 

texto “Feminismo, representação feminina e divórcio”, publicado na Folha do Norte. 

A intelectual afirma que: “É uma luta contra a maior das incoerências. Numa terra 

onde as circunstâncias de ordem social e as próprias imposições rudimentares da 

vida induzem a mulher ao estudo e ao trabalho, ela tem a ingênua franqueza de, em 

teoria, hostilizar o feminismo’’ (ABREU, 1933). Essas palavras são de extrema 

importância no sentido de salientar, mais uma vez, as evidências de como as 

mulheres, não só as feirenses, mas, pelo visto, as baianas, de um modo geral, 

trabalhavam e estudavam, a essa altura, com especial ênfase para aquelas cuja 

renda familiar provinha de seus esforços. 

 Antes dessa feirense, sua conterrânea Áurea Miranda escreveu sobre a 

necessidade de reconhecer o intelecto da mulher. Em 1921, ela publica “A vitória do 

feminismo”, no jornal Bahia Ilustrada181. Nesse texto, notam-se as marcas do 

pensamento de Nísia Floresta (e de outras feministas do século XIX), como ressaltar 

a importância da educação da mulher para o progresso civilizatório de uma dada 

sociedade, além de salientar a resistência contra os seus empreendimentos 

intelectuais pelos quais as mulheres enfrentavam. É dessa forma que Franklânia F. 

Reis e Ívia Alves (2002, p.244) dizem que “a preocupação [dessa autora] com a 

instrução da mulher pode ser relida, atualmente, como uma tentativa de inserção 

                                                             
181 Esse texto foi retirado da antologia organizada por Izabel Brandão e Ívia Alves (2002, p.254-255). 
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política da mulher na sociedade, o papel da mãe para a nação republicana e 

burguesa”. 

A autora indica de maneira implícita, inclusive, o apagamento das 

contribuições das mulheres para a sociedade brasileira, pois a mulher “foi sempre a 

esquecida”. Assim, diz Áurea Miranda: 

Nos domínios da atividade humana, da inteligência e da predileção dos 
próprios afetos, quando a superioridade da mulher deveria ser um fato 
benéfico para seu destino, para seu engrandecimento no envolver da 
civilização, foi sempre a esquecida, algumas vezes a desdenhada pelas 
dúvidas que os cômicos da humanidade tinham por suas capacidades 
mentais. 

 

 

 Áurea Miranda, antes de Edith da Gama e Abreu, portanto, também nota que 

as mulheres sempre trabalharam, mas nem por isso as suas opiniões em relação às 

dinâmicas sociais eram consideradas relevantes. Para a autora, a vitória do 

feminismo, como ela traz no título de seu texto, está no fato de que as mulheres de 

sua época entendem os mecanismos de exclusão impostos pelo meio social e não 

os aceitam mais: 

Ao passo que hoje, com o tempo e a experiência, mudadas as ideias, 
transformados os costumes, compreendam, como nunca, qual o verdadeiro 
valor social da mulher. Se ela trabalhava no passado, entregue aos afins 
mais duros e cruéis, por que não haveria de participar, pela sua 
emancipação intelectual e moral, das lides contemporâneas? 

 

Levando em conta o que foi exposto, cabe trazer “Direitos femininos”, 

traçando paralelos entre esse texto e os de Nísia Floresta e demais escritoras 

mencionadas, quando for julgado pertinente. A citação a seguir é longa, mas é 

justificada pela importância que as palavras de Alcina Dantas adquirem, quando 

lidas à luz da sua produção poética: 

Contra todos os direitos aprimorados da Mulher são levantados protestos. 
Contra, muitas vezes, o seu talento, quando ela é inteligente, dizem: Idiota. 
Contra a sua vontade absoluta, quando nascida de um sentimento 
caprichoso, a mulher é Resoluta; quando ilustrada, para “os micróbios 
sociais”, os [ilegível] fanáticos e inconscientes o que [ilegível] de vidas no 
oceano das paixões. Não se compreende que a mulher é o grandioso 
problema da sociedade, é a flor que perfuma a negra atmosfera, onde vivem 
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os espíritos fracos da luz do Bem; ó rainha poderosa que tem a glória, o 
respeito e a bondade, e que sob o nome de Mãe sabe flamejar n’alma santa 
o fogo divino que anima, conforta, enfrentando todos os martírios, 
carregando o caminho de Golgota a cruz em favor do Bem.  

A educação falsa que a mulher tem, e que se continua a infiltrar no cérebro 
da mocidade feminil, faz com que se desinteresse pelos sentimentos da 
liberdade, tornando-a sem estímulo que a impulsione aos domínios do 
direito, mais poderoso sentimento que se adquire para a formação elevada 
do caráter e do ideal que lhe inspira a conduta. E sempre contra mulher tem 
o homem negado, sofismado, levando milhares de injustiça sem 
compreensão verdadeira de que ela também deve ter direito e liberdade. 
Por que não visionar uma gloriosa independência nos direitos da mulher, 
irmanando-a ao sentimento de vontade livre? Por que aprisionar os seus 
direitos acorrentando-a à covardia e aprisionando-a? Se o homem é livre foi 
da mulher que nasceu liberto; por que que esta é escrava e jamais poderá 
ter liberdade nos seus netos? É que deste meio social, deste inferno de 
egoísmo e de paixões, deste chafurdar de consciências no lodo da inveja e 
da inconsciência não irrompe jamais um clarão, elevando por sobre o 
turbilhão, maldito de lodo, a Redentora que se deve livrar nas asas da 
liberdade, bebendo a seixa oxigenada dos campos, livres do direito, 
dormindo a sombra frondosa da vontade emancipada.  

 

Cantai, Liberdade, os direitos da mulher. 

 

É preciso salientar que esse foi um dos poucos momentos em que, através da 

sua prosa, Alcina Dantas se posicionou de maneira explícita sobre a questão da 

mulher. Nesse sentido, percebe-se a relevância desse texto, tanto nos seus 

aspectos formais, quanto no seu conteúdo. Em primeiro lugar, como foi indicado no 

segundo capítulo, existe a possibilidade de que “Direitos femininos” tenha sido 

escrito para ser lido em público, pensando principalmente nos contextos das 

conferências feministas que estavam acontecendo à época. Ao analisar a sua 

estrutura textual, identifica-se a recorrência a perguntas retóricas, enfatizando o seu 

ponto de vista: “Por que aprisionar os seus direitos acorrentando-a à covardia e 

aprisionando-a?”. De qualquer forma, como ele foi publicado na Folha do Norte, a 

interpretação também atribui importância ao suporte escrito. 

Assim sendo, algumas estratégias da sua argumentação cabem ser destacadas. 

Ao ler “Direitos femininos”, vê-se, de antemão, que a autora denunciava a situação 

hostil, a qual a mulher inteligente precisava enfrentar naquela localidade. Em 

seguida, ela expunha os motivos que tornavam difícil alcançar o reconhecimento 

intelectual. De fato, como Áurea Miranda (2002 [1921], p.254), em “A vitória do 
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feminismo”, que ressalta como a mulher foi sempre “a esquecida, algumas vezes 

desdenhada”, aqui Alcina Dantas identifica a mesma tentativa de inferiorização 

intelectual a qual Miranda chama a atenção. 

Para sublinhar o quão merecedora a mulher era de ocupar espaços onde o seu 

talento brilhasse, recorreu à imagem do mártir de Gólgota, que, à luz do contexto 

feirense, merece ser comentada de maneira mais detida. É só pensar que o mártir 

de Gólgota182, do escritor espanhol Henrique Perez Escrich (1829-1897), segundo o 

relato de Eurico Alves Boaventura (2004), já citado, “A Cidade do Silêncio e da 

Melancolia”, era livro de cabeceira de vários leitores e leitoras abastados da cidade: 

“O Mártir de Golgotha continua sendo ainda uma jóia de literatura para os senhores 

atarefados que lêem” (ALVES, 2006, p.46). Nesse sentido, ao usar tal imagem, a 

autora dirigia-se a tais ouvintes/leitores em potencial. Observa-se que, ao longo do 

texto, tanto os homens quanto as mulheres feirenses compõem a sua audiência. Ela 

reforçava como eles impediam as mulheres de serem livres, sendo eles os 

responsáveis por ter “negado, sofismado, levando milhares de injustiça sem 

compreensão verdadeira de que ela também deve ter direito e liberdade”. De outra 

maneira, a despeito de ambos serem leitores/ouvintes, a autora dedicava especial 

atenção aos homens. 

Nesse sentido, não parece ser fortuita a menção a um dos livros mais lidos pela 

intelectualidade local. Mais do que uma marca do próprio catolicismo da autora, tal 

referência indica um recurso de persuasão. Em seguida, o texto demonstra que 

Alcina Dantas, em “Direitos Femininos” se dirigia às mulheres, principalmente as 

jovens: “A educação falsa que a mulher tem, e que se continua a infiltrar no cérebro 

da mocidade feminil, faz com que se desinteresse pelos sentimentos da liberdade” 

(DANTAS, 1927, p.4). Não fica muito evidente à qual tipo de educação a autora se 

referia: a formal? A educação doméstica? De toda forma, vale considerar “educação” 

de maneira ampla aqui.  

Mais uma vez, é só lembrar do “incentivo” mais ao casamento do que à sala de 

aula que as jovens normalistas recebiam em textos publicados em jornais como a 

Folha do Norte. Ademais, do próprio fato de que a Escola Normal é instalada em 

                                                             
182 Áurea Miranda escreve um soneto intitulado de “A noite do Gólgota”, vale mencionar. 
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Feira de Santana no mesmo ano de publicação desse texto de Alcina Dantas, isto é, 

em 1927, ou seja, não é pouco plausível considerar que ela também está tratando 

da educação formal. Portanto, tantos poetas e jornalistas da imprensa local se 

dedicaram a moldar a mulher feirense dentro de uma postura “correta”, ou seja, uma 

conduta coerente com os seus desempenhos como mãe de família e esposa 

exemplar. 

Acresce-se que é interessante observar aqui os ecos de um pensamento 

feminista, trazendo à cena Mary Wollstonecraft. Não se está entrando no mérito de 

conjecturar se Alcina Dantas conhecia Reivindicação dos direitos da mulher, mas 

sim em prestar atenção na presença de suas reflexões aqui no Brasil, que chegam 

pelas mãos da tradução livre de Nísia Floresta. Dito isso, note-se como 

Wollstonecraft (2016 [1792]) trata da educação, considerada por ela negligenciada, 

que as mulheres inglesas, suas contemporâneas, recebiam, tornando-as “fracas e 

infelizes” (WOLLSTONECRAFT, 2016, p.26). Diz a autora: “Atribuo a causa desse 

florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o 

assunto escritos por homens que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do 

que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do 

que esposas afetuosas e mães racionais” (WOLLSTONECRAFT, 2006, p.26). 

Apesar de não relacionar a educação como meio para conduzir as mulheres aos 

exercícios de se tornarem mães e esposas, note-se que Alcina Dantas também 

afirma que há uma “educação falsa” a emperrar os caminhos para que a mulher 

possa conquistar, dessa forma, a sua liberdade. Desse modo, a “liberdade”, também 

descrita de maneira aberta pela autora, compreende tanto a mulher artista, — a 

qual, de acordo com as primeiras linhas do seu texto, Alcina Dantas desejava, no 

calor da sua denúncia, que fosse liberta —, quanto aquela educada para outras 

vivências, incluindo a mulher que era, unicamente, a mãe de família, já que esta foi a 

primeira a ser (re)valorizada pela autora, a partir da imagem do mártir de Gólgota 

apontada.  

Diz-se revalorização porque, apesar de deixar subentendio o modelo mariano, 

um lugar-comum na literatura vista nos periódicos locais, Alcina Dantas interpretava 

a mulher e a própria Maria como símbolos de força e resiliência: uma “rainha 
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poderosa”, “que tem a glória, o respeito e a bondade, e que sob o nome de Mãe 

sabe flamejar n’alma santa o fogo divino que anima, conforta, enfrentando todos os 

martírios  [...]” (DANTAS, 1927,p.4).  

Essa imagem da rainha, qualificada por Dantas como “poderosa”, convém 

ressaltar, pode ser relacionada com outra encontrada em texto de Nísia Floresta 

(2010 [1859],p. 137) intitulado de A mulher. Nesse ensaio, a autora norte-rio-

grandense recorre a tal imagem para denunciar os discursos patriarcais reinantes: 

“Cessai aqueles tolos discursos com os quais atordoais sua razão, fazendo-a crer 

que é rainha, quando nada mais é que a escrava dos vossos caprichos”. Percebe-se 

que, nesse caso, “rainha” destaca o engodo lançado pelos discursos machistas, na 

tentativa de aprisionar a mulher em um casamento infeliz; no caso de Alcina Dantas, 

no entanto, existe a referida revalorização.  

De toda forma, tal revalorização também não parece ser gratuita, já que, como foi 

dito, a autora desejava chamar a atenção da leitora/ouvinte, fosse ela mais presa 

aos modelos citados, fosse ela a jovem que ainda estava a ser educada. Por isso, 

Alcina Dantas reforçava para a jovem que a liberdade era o “mais poderoso 

sentimento que se adquire para a formação elevada do caráter e do ideal que lhe 

inspira a conduta [...]” (DANTAS, 1927, p.4). Outro ponto a ser observado é que, em 

um modelo familiar conservador, como o visto em Feira de Santana, quem mais 

educa os filhos se não a própria mulher? Dessa forma, não parece ser por acaso 

que a autora reuniu tanto uma leitora quanto a outra nesse parágrafo. Parece, sim, 

mais uma estratégia de persuasão. 

Entende-se que a autora sustentava que o estado em que a mulher feirense se 

encontrava era inaceitável. Isso pode ser depreendido na exposição repleta de 

adjetivos, reforçando a ideia de que a sociedade feirense àquela altura não estava 

aberta a mudanças. Assim, ela classificava o meio social como um “inferno de 

egoísmo e de paixões, deste chafurdar de consciências no lodo da inveja e da 

inconsciência não irrompe jamais um clarão”. Entretanto, Alcina Dantas (1927) 

personificou o substantivo “liberdade”, concluindo o seu texto como um chamado 

para a conscientização dos seus leitores/ouvintes, com ênfase para as 

leitoras/ouvintes: “Cantai, Liberdade, os direitos da mulher”. 
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 Ademais, direitos, aqui no plural, demarcam bem a necessidade vista pela 

autora de rever as mais diversas imposições sociais às quais as mulheres como 

coletividade — veja-se que ela usou o substantivo no plural — estavam submetidas, 

fosse pela interiorização por via da educação (doméstica; formal), fosse pela 

verdadeira muralha que os homens locais erigiam para manter privilégios, a 

liberdade de ser o que lhes bem aprouvesse, como fica subentendido no texto.  

Por fim, considerando o título “Direitos femininos”, cabe traçar algumas hipóteses 

para o uso de “feminino”, e não de “mulheres”, como assim o fizeram, antes, 

escritoras como Nísia Floresta. Isso levanta dúvidas porque a autora está, ao longo 

do texto, tratando, afinal de contas, das mulheres. Além de retomar uma discussão 

já empreendida por outras escritoras que usam a palavra “feminino”, como Ana 

Angélica Vergne de Morais (1998) pontuou com relação à Dora Regina183, uma outra 

explicação para tal uso seria o de tornar o título o mais acessível possível. Assim, 

“feminino” atrai a atenção das mulheres, pois esse conceito remete a um universo 

bastante familiar para elas, sempre tão explorado nos discursos sobre o “ser 

mulher”. Em contrapartida, se a autora usasse “Direitos de (ou das) mulheres”, parte 

de seu público-alvo, os homens dessa localidade, poderiam, de imediato, 

desmerecer o texto antes mesmo de lê-lo. Já ao dizer “feminino”, usando um 

conceito mais palatável, menos politizado, portanto, os leitores em potencial talvez 

pudessem se sentir mais compelidos a lê-lo. 

 Para ilustrar o que foi dito, tome-se o trecho retirado de “A Velha e Nova Cidade” 

de Eurico Alves (2006), texto esse, por sua vez, já aludido no segundo capítulo. 

Rosalva Fiúza parece ter sido uma das feirenses conferencistas que trataram da 

questão da mulher, pois assim a descreve o autor: “Rosalva Fiúza já fez ali [no 

Grêmio Rio Branco] uma palestra a respeito à mulher” (ALVES, 2006, p.89). O tópico 

de sua fala, no entanto, não parece ter sido satisfatório para o ouvinte, afinal, ele vai 

dizer que “Talento! Que disse ela? Nem o sei. Mas o seu perfume foi bem agradável” 

(ALVES, 2006, p.89). Em poucas palavras, o autor sublinha, no final de contas, que 

                                                             
183 Infelizmente, não foi possível localizar esse texto, a fim de compará-lo com o de Alcina Dantas. 
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apenas a aparência da oradora merece a sua atenção e algumas breves linhas de 

seu texto184.  

Ao se deter em alguns exemplares de sua produção poética, o termo “mulher” 

faz-se presente em poemas de Eurico Alves (1990) como em “Canto da harmonia”: 

“Neste alto, venho me envolver nas sombras mussitantes da noite/ venho me 

embalar nos amplos e largos ventos da noite cheirando a mulher”. Ou ainda em 

“Cinema”: “Depois do espetáculo, / na noite calada e adormecida como mulher 

boêmia”; em “Litania”: “Donde vem esta música no silêncio destas ondas,/ destas 

ondas, que se empinam como corpo de virgem de mulher no amor”. Em todos os 

exemplos, a palavra “mulher” é usada como metáfora para descrever a natureza, 

não se remetendo, assim, a sujeitos, com desejos próprios. 

Discussões sobre o “ser mulher” levantadas em “Direitos femininos”, resta trazer 

à cena os poemas de Alcina Dantas a serem analisados. Isso significa que parte 

significativa da análise desse texto será usada para apreender a representação da 

mulher contida nas produções poéticas eleitas para a análise. Em primeiro lugar, em 

ordem cronológica, “Ouvindo as juras”, de 1929. Interessante notar que essa é a 

primeira vez que a poetisa publica um poema. Desse modo, diz que não é para ser 

considerada “poetisa”, apesar disso: “A ti Djalma185, que m’a pediste/ Cumpro a tua 

determinação,/ pedindo-te, no entanto, não me tenhas como poetisa”. Essa, na 

verdade, era uma prática comum entre as poetisas brasileiras (MUZART,1990) e 

baianas (ALVES, 2006), a saber, desmerecer-se enquanto escritoras, assim que 

estreavam, para se protegerem de críticas da intelectualidade masculina, tal qual já 

foi apontado no primeiro capítulo. 

De toda forma, questionando sobre o amor idealizado, em 1929, dois anos 

depois da sua estreia na Folha do Norte, com “Direitos femininos”, Alcina Dantas 

publicou “Ouvindo as juras”. Nessa sua estreia como poetisa, está subentendida 

uma discussão na qual feministas como Nísia Floresta também se debruçou: trata-se 

                                                             
184 Assim, como exceção ao que foi exposto, dentre os textos reunidos de Eurico Alves (2006), em A 
paisagem urbana e o homem, ele elogia a poesia de Maria Dolores, que, por seu turno, já foi 
mencionada no primeiro capítulo. Ainda assim, é um elogio bastante rápido, isto é, a produção da 
poetisa não é o objeto de análise do texto desse escritor. 
185 Não foi possível localizar mais informações sobre quem foi Djalma. 
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de ser cautelosa, atributo de muita importância para a mulher, a fim de não cair nas 

mãos dos sedutores. 

Em seu ensaio “A Mulher”, Nísia Floresta (2010 [1859], p.140) desvela a 

íntima relação entre a atuação dos conquistadores e o discurso social de culpar as 

mulheres pela trama nos quais eles as envolvem: 

Em contradição a si mesmos, culpam e desprezam mais a mulher que se 
deixa seduzir, que o próprio sedutor, quando proclamam, como uma 
verdade incontestável, que a força e o raciocínio são suas características, e 
que a fraqueza e a volubilidade são o distintivo dela. 

Se uma pobre garota cai na desgraça de prevaricar por um amor que ela 
acreditava sincero e puro, se for descoberta, os anátemas da sociedade 
precipitam-se sobre ela, já oprimida pela ingratidão e pelo abandono 
daquele que ama, enquanto ele é acolhido com graça e grande honra. 

 

Mesmo examinando trechos de uma modinha popular do século XIX, sem 

autoria especificada, que foi coligida, na Bahia, em 1843 e registrada no livro de 

Mary Del Priore (2006, p.190), observa-se que a desconfiança das mulheres com 

relação às atitudes dos homens, de maneira geral, era algo corrente: 

 

Astuciosos 
os homens são 
Enganadores 
Por condição. 
Os homens querem sempre enganar 
Nós nos devemos 
Acautelar 
Juram constância 
Até morrer 
Mas enganar 
É seu prazer. 
[...] 

 

Assim, mantendo-se alerta para o “modus operandi” do conquistador, já nos 

primeiros versos do poema de Alcina Dantas, percebe-se um tom de denúncia, ao 

descortinar nas palavras dessa “alma tirana” a mentira que ardia, tal como fogo186: 

                                                             
186 Aqui, há uma referência à tradição lírica de relacionar o amor ao fogo. O sétimo verso remete ao 
“Amor é um fogo que arde sem se ver” do poeta português Luís de Camões. 
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 “Ouvindo as juras” 
 

 Dos lábios teus ouvi jura profana  
 De que um puro amor a tua alma  
 tirana sentia. 
 
Mas vi em tua jura, infinda alma  
Que mentira era o fogo que no teu  
 ser ardia.  

 

Fundamental notar que, simultaneamente à tentativa de sedução, o eu lírico 

percebe a astúcia do outro: assim, o verbo ver, no quarto verso, está no passado, 

assim como “ouvir”. É nessa mesma direção em que a descrição prossegue:  

A boca sensual em que traição sorria  
 Instilava o veneno de teu peito  
 Perjuro. 
 
E ias pelo mundo, em negra hipocrisia 
Mercadejando amor, libertino e perjuro  
Juravas ante imagens amor de fantasia  
O’ alma vil, mesquinha. E na faina  
dolorosa  
Rendias corações à tua atroz magia. 
Escravizadas, crentes julgavam ambrosia 
O que envenenava a jura vergonhosa  
A te fluir dos lábios mentira 
 escandalosa 
 

 

Quanto à descrição física desse sedutor, pouco é destacada. Apenas chama-

se a atenção para os seus lábios, que aparecem no primeiro verso, no sétimo e 

décimo oitavo versos. De fato, esse substantivo serve para ressaltar “a lábia” de seu 

interlocutor, isto é, para destacar como, para o sedutor, dizer não é fazer. As suas 

ações, portanto, não são motivadas pelas suas falas. Atenta, com perspicácia, para 

a falácia contida nas “imagens de amor de fantasia”, note-se que é nesta parte em 

que o (a) leitor (a) compreende que se trata de um eu lírico feminino. Isso porque 

tais mentiras procurando enredá-la em uma “jura vergonhosa”, mas nada exclusiva. 

Afinal de contas, tais imagens rendiam “corações à tua atroz magia”. Assim, a 

sedução, tal qual “ambrosia” (verso 10) envenenada, afeta o discernimento das 

vítimas, ao ponto de aprisioná-las, como assinala o eu lírico no fim do poema: 

“Escravizadas, crentes julgavam ambrosia / O que envenenava a jura vergonhosa / 
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A te fluir dos lábios mentira escandalosa”. Ou seja, o eu feminino está subentendido 

na comparação entre esse eu do discurso e as “escravizadas” pelo conquistador. 

Desse modo, em “Ouvindo as juras”, ao descrever as “escravas” envolvidas , 

o eu lírico afasta-se do modelo afetivo atribuído à mulher, com especial ênfase para 

a mais abastada. Esse afastamento é produzido pela antítese implícita entre o eu 

lírico, o liberto, e as demais vítimas das falácias do conquistador, as escravas. A 

liberdade nasce da capacidade de ver além das palavras mornas e adocicadas, 

trazendo à tona, por consequência, uma inteligência que atravessa o poema. 

Em suma, neste poema há uma voz contrária à prática da sedução. Longe de 

exaltar o homem, como socialmente era bastante comum,187 as palavras de Alcina 

Dantas mostram a quem essa relação assimétrica, calcada no êxito dessa investida, 

afeta. Sem culpar as mulheres ou demarcar a classe social, mas que, em uma leitura 

atenta, pode-se identificá-la como aquela sem a proteção do nome da família de 

prestígio, isto é, a pobre ou a de classe remediada (RAMOS, 2007), Alcina Dantas 

escolheu deixar à flor da pele uma prática prejudicial para apenas uma das partes 

dessa relação. 

Desse modo, fica evidente que nem sempre a confissão amorosa é positiva, 

redentora, uma passagem para se tornar “a rainha do lar” de alguém. Na verdade, 

como bem lembra Constância Lima Duarte (2010, p.78), ao se referir às 

contemporâneas de Nísia Floresta, “De “escrava doméstica” a “rainha do lar” parecia 

haver uma grande distância. Tão grande que enganou a maioria das mulheres, 

incluindo aí até as mais lúcidas”. Ou, nas próprias palavras de Nísia Floresta (2010, 

p. 137), já referidas, muitos homens iludiam as mulheres, “fazendo-a[s] crer que é 

rainha, quando nada mais é que a escrava dos vossos caprichos”. Pelo visto, os 

jogos de amor reinantes à época em que Alcina Dantas filiam-se àqueles correntes 

no século XIX. Isso porque não parece ser coincidência que, em 1931, mais uma 

vez, a poetisa defina o “tipo” de amor caracterizado em “Ouvindo as juras” em outro 

poema, a saber, “Amor e amores” : 

“Amor fingido” 

                                                             
187 Tome-se, mais uma vez, como exemplo o “Poema-da-Rua-do- Bom-e-Barato”, de Eurico Alves 
(1990). 
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Diz-se um céu 
Constelado de estrelas ver- 
des de esperança 
Uma aurora irisada de ideais 
Risonha de fantasias, 
De ilusões e quimeras, 
Cantada nos lábios, 
Dura um dia, quando logra 
primazia. 

 

Mais uma vez, aqui aparecem “os lábios”, indicando que o “Amor fingido” é 

sempre acompanhado de “ilusões” e “quimeras”.De toda forma, “Ouvindo as juras” 

merece mais atenção com relação a um aspecto sobre a metáfora ligada à 

liberdade. Desde “Direitos femininos”, Alcina Dantas utilizou a metáfora da “escrava” 

para sensibilizar as/os leitoras/es quanto à necessidade de fazer valer as promessas 

do “progresso”188 em outras instâncias marginalizadas, como é o caso das mulheres. 

Tendo em vista isso, a metáfora sobre a “escrava” dos sentimentos prevalece 

também em um outro poema, a saber, “Mistérios do coração”. Tanto neste poema 

quanto em “Ouvindo as juras”, há uma busca por lançar outros olhares sobre as 

relações amorosas. Como uma outra baiana, Carmosina Uzel189, Alcina Dantas 

assinalou a incompatibilidade entre o modelo amoroso, repleto de promessas 

douradas, e o que na prática acontecia. 

Em “Mistérios do coração”, existe um eu bipartido, que, por um lado, confessa 

amar e, por outro, rejeita tomar um passo em direção à concretização amorosa. Não 

é com pesar que decide amar em vão. Ao contrário, há um tom de desapego, ao 

longo do poema. Assim, afirma logo nos primeiros versos: “Tenho para lhe dizer um 

segredo. / E, muito sério. / Não é chalaça, pois nunca gostei de graças / Não quero 

que ninguém saiba / Este mistério”. Suspendendo a revelação para os próximos 

versos: “Pois não descobri agora / Que gosto seriamente / De você.” Confissão 

instaurada, segue o mistério sobre o amor.  

                                                             
188 Como já foi aludido, promessas veiculadas nos jornais feirenses desse momento, como o Folha do 
Norte.  
189 Esta poetisa nasceu em 1840. Para mais informações, ver Carvalho e Alves (2002, p.262). Este 
trecho faz referência ao poema A Liberdade de 1928, em que, no poema, o eu lírico diz: “Não deseja 
casar; /Ser escrava, oh! isso nunca! Solteira quero ficar”. 
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A pessoa amada não é elevada ao sublime, ao elogio rasgado. De modo 

contrário ao que se espera de uma confissão, o eu lírico descreve-o como alguém, 

no mínimo, pouco adequado para ser amado; afinal, no décimo sétimo verso, ela 

afirma odiá-lo. Essa contradição não parece ser pura veleidade, ou coquetismo, mas 

uma forma de deixar bem explícito que amar não significa obscurecer a sua 

sensatez:  

Quem sabe? E nem saberá;  
É interessante isto.  
Não serei escrava da sua vontade  
Nunca! Essas coisas banais,  
Nunca pensei serem tão reais!... 

 

Neste eu lírico, não há uma separação abissal entre a “liberta” e a “escrava”, 

como em “Ouvindo as juras”. A bipartição desse eu cresce à medida que se vê 

envolvida nos próprios sentimentos, mas sem abrir mão de decidir contê-los. A 

confissão parece demarcar uma posição de poder, ao rechaçar entregar-se a um 

amor que a levaria à submissão, ideia contida, mais uma vez, no uso de “escrava”. 

O objetivo de explicitar o sentimento reside em pensar sobre si, tentar desvendar os 

caminhos que a conduziram a tal afeição:  

 

 Pois bem, se não fosse esse mistério  
 Este meu segredo  
 Eu nada aqui revelaria  
 Continuaria,  
 Francamente  
 Lhe odiando e confirmando  
 Que gosto sem querer  
 Seriamente,  
 De você. 

 

Já nos poemas “Por te querer” (1931) e “Por te deixar: Paródia”190 (1931), 

amostras da sua produção dos anos de 1930, o tema do amor passa por um jogo da 

poetisa. No primeiro poema, entrevê-se um eu lírico em sofrimento por motivos bem 

                                                             
190 Apesar de denominar o poema como paródia, em uma leitura contemporânea nota-se que não se 

trata disso. Assim, Affonso Romano de Sant’Anna (2003, p.28) vai dizer que a paródia é “, por estar 
do lado do novo e do diferente, é sempre inauguradora de um novo paradigma. De avanço em 
avanço, ela constrói a evolução de um discurso, de uma linguagem, sintagmaticamente.” 
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delimitados: a frustração de não realizar o amor. Essa inexecução revela uma 

interdição: o amor não é confessado para a pessoa amada. Assim, é notado ao 

longo do poema: 

 

Por te querer 
Vivo a sofrer! 
O meu constante e eterno padecer 
E te amar e jamais ter a ventura 
De revelar este amor que me tortura 
É sempre eterno o meu sofrer 
Por te amar, e nada te dizer 
Pois que amor 
Tem a ternura 
 De sofrer, 
 E padecer. 
De querer e não dizer, 
De calar e de morrer.... morrer! 
 

Sofrer! e nada mais e revelar. 
Sofrer! e consolar a minha dor. 
Sofrer! por te querer, ele padece 
Morrerá com o teu amor! ...Amor... 
Por te amar… 
 Eu sofrerei 
E bem direi a dor no meu silêncio 
Pra te dizer que vai nesta minh’alma 
Que tudo sofre numa tortura calma!... 
 
Sempre a sofrer por te querer! 
Padecendo sem nada te dizer, 
Porque não tens um coração vazio. 
Para o amor 
 Que por te sente. 
Um coração já descrente 
Que por ti vive. 
 A morrer, a morrer, morrer... 

 

Ao fim do poema, há a repetição da palavra “morrer”, reforçando o 

descontentamento com o fato de esse sentimento amoroso manter-se trancafiado, 

adormecido. É o silêncio que mais incomoda esse eu lírico, haja vista a constante 

lembrança de não poder dizer, principalmente no uso dos verbos “dizer”, “calar” e 

“morrer” revelam como impossibilidade, no sexto verso; o “não dizer”, no décimo 

segundo verso; “de calar e de morrer”, no décimo terceiro; mais uma vez, “revelar”, 

no décimo quarto; “silêncio”, no vigésimo primeiro; e, por último, “sem nada te dizer”, 

no vigésimo quinto. Diferente de “Mistérios do coração”, a pessoa amada é alçada à 
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condição de inalcançável, e falar, de maneira escancarada, sobre o amor não é uma 

demarcação de poder. Chega-se, portanto, ao lugar da idealização. 

No entanto, logo depois, a poetisa publicou “Por te deixar”, com o subtítulo de 

“Paródia”. A semelhança entre os títulos e o mote inicial não deixa muitas dúvidas de 

que foi estabelecida aí uma intertextualidade ou nos dizeres de Alfonso. Assim 

começa o poema: “Por te deixar / Sinto pesar / Foi meu intento e não te quis dizer”. 

Mais uma vez, o silêncio aparece, mas de maneira diferente. O silêncio não significa 

um ressentimento por não poder confessar um amor, como em “Por te querer”, mas 

um regozijo por tê-lo esquecido: “Pois teu amor foi sempre uma tortura / Que ao 

peito meu trouxe amargura.”  

De fato, a anáfora com o verbo “esquecer” é vista nos décimo terceiro, décimo 

quarto e décimo quinto versos: 

 

Foi uma loucura em te querer 
Por te amar foi tudo um desprazer, 
Foi venturosa 
A hora em que pensei 
Deixar o teu amor, 
De esquecer-te 
Fui tão ditosa! 
 
Esquecer é o que faço sem temer 
Esquecer! Satisfazer um coração, 
Esquecer! Para mim será prazer 
Pois teu amor não quero. 
Meu coração assim diz 
Que ainda será feliz, 
Feliz... 
 

Se no poema anterior a grande aflição está na impossibilidade de esquecer 

o/a amado/a, neste há uma reconsideração pelo próprio fato de amar: “Foi uma 

loucura em te querer / Por te amar foi tudo um desprazer”. Há um outro diferencial 

muito importante em relação a “Por te querer”. Em “Por te deixar: Paródia”, fica 

evidente o gênero do eu lírico, no décimo segundo verso: “Fui tão ditosa!”. Existe, 

portanto, um eu feminino que se nega a amar ou a aceitar esse sentimento como 

sempre dotado de prazeres e delícias, chegando a essa constatação por meio do 

seguinte pensamento: “A hora em que pensei / Deixar o teu amor, / De esquecer-te / 

Fui tão ditosa”. Dessa forma, o prazer dirigido, na realidade, em não se sentir com 
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medo de abrir mão de algo tão incitado à mulher, como foi e é o amor idealizado. 

Além da contundência na negação deste amor “Pois teu amor não quero” e, na 

promessa de felicidade, nos últimos versos, “Meu coração assim diz / Que ainda 

será feliz, feliz”, mesmo por ter esquecido esse sentimento, transformado em algo 

tão precioso, “universal”. 

Fazendo um balanço sobre tais poemas, a cautela, a tentativa de depreender 

o outro demonstra que, para os eus líricos de alguns desses poemas, as relações 

interpessoais não são transparentes. As palavras revelam-se insuficientes para 

atingir o âmago do(a) outro(a) que fala. Por vezes, elas não são confiáveis, como foi 

analisado em “Ouvindo as juras”, elas não dão conta de compreender as intenções e 

silêncios do outro. Antes disso, é preciso antecipar-se, espreitar as mínimas 

reações, os rodeios dos lábios do conquistador (“Ouvindo as juras”), por onde as 

suas palavras andam e aonde elas desejam chegar. É preciso estar alerta para os 

mistérios de quem fala. Nesse sentido, a partir das leituras desses poemas, fica a 

lição de que é preciso estar atenta para o discurso do outro. É preciso saber quais 

são as estratégias que ele usa. É preciso, ainda, apropriar-se delas (“Por te querer”), 

para neutralizá-las (“Por te deixar: Paródia”). É necessário, portanto, apoderar-se da 

palavra e tornar-se um sujeito capaz de dizer o que pensa e sente. 

Alcina Dantas trata, em sua literatura, dessa maneira, de temas que muito se 

aproximam do que foi feito por outros poetas e poetisas baianos de sua época. 

Entretanto, o fato de trazer ecos de uma linha de pensamento feminista, no Brasil, 

nascido no século XIX – e elencados ao longo desta seção – , nos poemas 

comentados, a diferenciou em relação às poetisas e aos poetas que escreveram e 

publicaram nesse local, considerando, sobretudo, a década de 1930. Dessa 

maneira, a sua trajetória literária, que atravessou quase metade do século passado, 

deixou marcas na história das mulheres que escreveram em Feira de Santana. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo da pesquisa, os desafios para a reunião dos textos de Alcina Dantas 

não foram poucos. No início, além da incerteza de não saber, ao certo, em quantos 

periódicos a autora publicou, houve ainda contingências que escapam ao controle 

de quem pesquisa – o fato de algumas instituições pararem de funcionar ou mesmo 

de limitar o acesso à visita do acervo, entre outros tipos de percalços. Isso sem 

desconsiderar as dificuldades de encontrar informações sobre a vida da autora, 

como foi apontado no segundo capítulo. De fato, essa é uma realidade de quem 

enfrenta uma pesquisa de resgate de autoras, segundo o entendimento de 

Constância Lima Duarte (2007). Para a estudiosa, isso é um reflexo da tentativa de 

silenciamento das autoras brasileiras, que se realizou de forma tão sistemática que 

as dificuldades para encontrar as mais simples informações sobre elas são uma face 

desse alijamento.  

 No fim da pesquisa – pelo menos, no que diz respeito ao prazo exigido –, 

percebe-se a impossibilidade de abarcar toda a produção de Alcina Dantas em uma 

análise. Assim, mereceriam um estudo à parte os textos em prosa encontrados, 

como “A órfã”, entre outros. Mesmo no que toca à sua poesia, há textos que não 

foram estudados, embora estivessem enquadrados nos temas analisados no terceiro 

capítulo, devido à quantidade de publicações da poetisa. Nesse sentido, o término 

dessa dissertação não significa o fechamento de possibilidades de estudos futuros 

sobre Alcina Dantas. A própria vida de Alcina Dantas caberia um estudo em 

particular. Uma investigação, por exemplo, sobre o fato de ela ter sido uma das 

primeiras mulheres (senão a primeira) a participar de um programa de rádio, em 

Feira de Santana, já é, em si, algo relevante. 

 Quanto à sua produção poética, destaca-se a forma como ela trabalha com 

certa regularidade sobre alguns temas, ao longo dos anos, mas com algumas 

variações. Dessa forma, observa-se que o tema local aparece sob a perspectiva do 

caboclo, de quem vive na roça, de quem faz parte da cultura popular de Feira de 

Santana (e de Itaberaba), entre outros aspectos. Outro exemplo a ser dado é o amor 

romântico, pois ele é considerado ora com desconfiança, ora com um desejo velado, 
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ora com assentimento para, de maneira contrária, se transformar em negação. As 

formas fixas serão constantes em sua produção, e, por isso mesmo, poucas vezes 

se notará o uso de versos livres. Tal característica, como foi discutido, é algo 

corrente na Bahia, no momento histórico em que a autora começou a escrever e 

próprio da literatura feita por mulheres no Brasil (MUZART, 2009). 

Ao posicioná-la no período em que ela escreveu, entre o final da década de 

1920 e o final da década de 1950, percebe-se a semelhança de temas entre as 

escritoras de seu tempo, ainda que a abordagem de alguns desses motivos poéticos 

nem sempre coincida. Assim, o tema local em Alcina Dantas nem sempre será 

trabalhado do mesmo modo em Florísia Arlete ou em Georgina de Mello Erismann. É 

só notar como Florísia Arlete volta-se para a mulher local sob uma perspectiva do 

amor erótico em “A serrana”, algo que não foi visto em Alcina Dantas. Da mesma 

forma, o marianismo – o catolicismo, de maneira geral – que inundam a produção de 

Rosa de Portugal e Aita não serão tão recorrentes nos textos de Florísia Arlete, pelo 

menos os identificados nesta pesquisa. E ainda podem ser destacados os estilos 

dos textos em prosa de Edna Teixeira e Zoíla Chagas que são bastantes diferentes 

entre si. Dessa maneira, existe uma diferença de tratamentos de temas – e mesmo 

de estilo – vistos nessas poetisas e escritoras que conferem a essa literatura escrita 

por mulheres, nessa cidade, nuances as quais merecem, desse modo, trabalhos 

futuros a respeito. 

 No que toca à questão feminista, muito embora Alcina Dantas tenha 

manifestado em “Direitos femininos” alguma filiação à causa, em um momento de 

efervescência nacional (e local) do feminismo, ao longo de sua produção poética, 

não se percebe uma retomada dessa discussão de maneira aberta. É preciso ter em 

mente, no entanto, a sutileza com que ela reinsere essa discussão em alguns de 

seus poemas, tais quais “Ouvindo as juras”, “Mistérios do coração” e etc. O eu 

“mulher”, nesses poemas, aparece de modo dinâmico, ambíguo, podendo dizer “sim” 

ou não, no discurso poético, caso lhe bem aprouver.  

Tal sutileza, como foi explicado, tem a ver com a própria cautela com que as 

escritoras baianas (e brasileiras) apresentam para publicar os seus escritos sem 

serem recriminadas pela crítica literária. Essa investida contra os escritos das 
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mulheres será acompanhada pelo olhar condescendente que Sylvia Perlingeiro 

Paixão (1989) ressalta. Toma-se aqui essa menção à crítica literária para 

compreendê-la como parte da opinião pública de maneira geral, a qual cumpria, em 

geral, um papel de coibição ao que poderia ou não ser dito, quando é uma mulher 

quem escreve. 

Além disso, os jornais de Feira de Santana tinham como proprietários 

algumas figuras situadas em setores conservadores da cidade, como coronéis e 

políticos de grande prestígio, o que pode ter limitado, dessa forma, manifestações de 

Alcina Dantas sobre a questão da mulher de maneira explícita, principalmente 

quando não se tem o mesmo prestígio social (e financeiro) de alguém como Edith da 

Gama e Abreu, por exemplo. De Tito Ruy Bacelar a Arnold Silva, a propriedade de 

jornais como A Folha do Norte esteve sempre nas mãos de homens com esse perfil. 

 De toda forma, é significativo como as ideias de Alcina Dantas podem ser, de 

maneira indireta, vistas no texto “A tendência para mentir” de Zoíla Chagas, de 1958. 

Sua ex-aluna prossegue, dessa forma, com um discurso que bebe, indiretamente, na 

fonte das primeiras feministas brasileiras, como é o caso de Nísia Floresta. A 

injustiça dos homens em relação ao tratamento dado às mulheres, dessa forma, 

explica o descompasso de direitos entre homens e mulheres. Explica, dessa 

maneira, como a educação é feita sem restrições aos homens, em contraposição ao 

que é visto quando se trata das mulheres, conforme Alcina Dantas deixa 

subentendido em “Direitos femininos”. Ou ainda como a mentira é encarada como 

necessária, como se fosse uma espécie de mecanismo de defesa para as mulheres 

contra a violência, muitas vezes física, dos homens, na visão de Zoíla Chagas, no 

referido texto. 

Voltando-se ainda para Alcina Dantas e o meio em que ela escreveu, nota-se 

como Feira de Santana estava em franco processo de modificação de valores 

sociais, o que contribuiu para um clima de contestações e resistências sobre a 

presença dessas mulheres nas áreas artísticas. Afinal, no século XX, os discursos 

reinantes sobre a posição da mulher fazem parte de uma concepção de “feminino” 

que insiste em a situar fora do espaço público. Vale reforçar, nesse sentido, as 
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observações feitas por Kléber Simões (2007), na medida em que, para esse autor, o 

“masculino” vai simbolizar a ordem pública, em contraposição ao “feminino”. 

Essa circunstância explica, dessa forma, a necessidade de reivindicar pelo 

direito de ser artista (e escritora), como fica expresso em “Direitos femininos”. O 

desejo pela liberdade (artística/ da mulher) é algo que atravessa alguns de seus 

poemas, demonstrando que, se por um lado, os setores mais resistentes tentavam 

cercar as mulheres em limites, por outro, artistas e escritoras como Alcina Dantas 

confrontavam (de maneira sinuosa ou não) tais demarcações. Não parece ser por 

acaso que a autora, no final do referido texto, conclama: “Cantai, Liberdade, os 

direitos da mulher...”. O desejo final da autora desta dissertação é que a sua poesia 

e a escrita das demais escritoras feirenses, enfim, “cantem” em liberdade. 
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ANEXO A: POEMAS 

 

Lista de poemas organizados por cada poetisa e poeta e na ordem em que 

aparecem na dissertação: 

 

 

ALCINA DANTAS 

“Meu coração quer falar” 

 

Meu coração 
Diz 
Sim... Não... 
Sim...Não 
Assim parece 
Alguma coisa 
Querer dizer 
Mesmo não sei  
O seu querer 
 
Fala meu coração, 
Diz o teu existir 
Não queiras 
Fugir 
Fugir 
Que alguém de ti 
Virá 
Sorrir. 
 
Assim, nessa inquietação, 
Nessa aflição, 
Dentro em mim? Não 
Parece que o teu mal 
Cresce 
Cresce 
E o teu pensar 
Não terá fim... 
Fale, meu coração, 
Que te ouvirei... 
E direi, 
Que a tua dor 
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Terá valor. 
 
Olha, meu coração, 
E direi, 
Que a tua dor 
Terá valor. 
 
Olha, meu coração, 
Se a Razão, 
Impedir-te 
E dominar-te 
Fala, fala, 
Mais alto ainda, 
Que te ouvirei, 
E direi, 
Que teu mal, 
Há de findar. 
 
Mas... vejo que te acalmas 
E vais calando 
Calando... 
Não mais dizendo 
Sim... Não... Sim... Não... 
E tudo vais esquecendo 
Porque assim fazes? 
Fala, meu coração! 
Fala, mesmo em surdina, 
Que a minh’alma 
Te ouvirá... 
 
Fala mesmo assim 
Sim...Não... Sim.. Não.. 
Que eu quero ouvir, 
Sempre, 
Sempre, 
A tua voz, 
Meu coração! 
 
Feira de Santana, 22 de novembro de 1930. 
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O coração não envelhece 
 

Ao poeta Leolindo Guimarães 

 
O coração não envelhece 
Cantando a poesia; 
Vê a saudade sorrindo, 
E a dor, sorrir, cantando, 
Esquece todo passado, 
Vindo e martirizando. 
 
O coração não envelhece, 
No sorrir da poesia, 
Nem, jamais o amor esquece, 
Sentindo, florir alegria, 
De sofrer adormece, 
E tudo...tudo...fenece. 
 
O coração não envelhece 
Ouvindo cantar estrelas; 
Sente do amor as centelhas, 
No ritmado do verso, 
Todo passado é poema, 
Toda graça é encantamento 
O coração não envelhece 
Sorrir a cada momento. 
 
E no rosário do poeta 
Qual a cruz que resplandece? 
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“Aos teus olhos” 
“Admirar... o belo! 

 
 
Olhos de luz, de lúcida, beleza 
Olhos de amor, de crença e de esperança... 
Olhos que nos despertam a lembrança 
Do encantamento [ilegível] em Veneza, 
 
Olhar sublime e calmo que seduz, 
Assim, jorrando borbotões de luz, 
 
Clarão divino iluminando tudo! 
Olhar que fala e, sem falar, traduz 
A agonia de Jesus, gemido mudo, 
Sua lágrima final, morrendo à cruz... 
Estrelas fulgurantes n’amplidão– 
Centelhas diamantinas ... doce luz 
Desse sol tropical que nos seduz 
Para Idílios febris, lá no sertão. 
 
Teus olhos, oh! fanal de muitas vidas! 
São silêncio, mistério, aroma e flor, 
São harmonia de gloria repetidas, 
Porque, sem falar, só dizem amor. 

 
Feira de Santana, 1941. 
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“A viola e a Canção” 
Cecy, Itaberaba – decerto que sabes quanto é encantadora 

uma noite de lua em nosso Sertão... 

 
Ai se eu fosse a noite em que 
 a viola 
Passa a triste a soluçar uma canção 
Quando a lua o seu manto desenrola 
Com um riso de amor na solidão. 
 
S’ eu fosse o espaço que envolve 
a canção, 
Que subindo da terra beija a lua, 
Minh’alma tocaria n’amplidão 
Para dizer: sou tua, meu amor, sou tua. 
 
E s’eu fosse a viola 
e ti a noite triste, 
Em prece uma canção te cantaria, 
E do meu peito tudo quanto existe 
A minh’alma em segredos te diria. 
 
Mas, sempre a noite passa 
em surdina 
Passa a canção nas cordas da viola 
E numa harmonia sem igual 
divina 
Ela se esvai e na solidão se evola. 
 
Sinto a melancolia d’uma saudade 
E a noite, e a viola e a canção 
Com um misto de amor e crueldade 
Vão deixando minh’alma em contrição. 
 
Fico a rever as sombras do passado, 
Quebrando minhas luzes do porvir, 
Quando a viola passando em triste fado 
Aumenta minha dor e meu sentir. 
 

Feira, 28 de fevereiro de 1946. 
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ROSA DE PORTUGAL 

 

O terço 

 

Terço, bendito terço 

Benção de quem te reza 

É alegria do céu, 
Manancial de luz na terra. 
 

Eu te bendito, fonte de luz, 
Esperança que nos veio do céu. 
Estrela de grande claridade, 
Benção de Deus! 
 

A ti, um terço por semana 

Alegria de todo dia, 
Alento do coração 

És o sorriso de Maria. 
 

Para mim, as tuas contas 

São o amparo, são luz! 
Que sempre nos levarão 

Para junto de Jesus! 
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GEORGINA DE MELLO ERISMANN 

 

 

Evocação 
 
Saudades da minha infância  
É tão suave lembrar. 
Fui menina como as outras, gostava só de brincar... 
Depois cresci, fiquei moça, 
Para sofrer e chorar. 
 
A caixinha das bonecas, 
 – paraíso de brinquedos – 
era minha adoração! 
Bruxas de pano, negrinhas, 
polichinelos, bebês, 
tudo em grande confusão. 
 
Por causa daquele ninho, 
da roseira do jardim... 
Mamãe ralhou-me zangada, 
Como nunca a vi assim! 
E ainda passou-me bolos, 
e chamou-me de ruim. 
 
Em Maio, o mês virginal, 
da comunhão das meninas, 
corríamos no quintal, 
só pra colher boninas. 
 
A minha irmã pequenita, 
caía, chorava alto, 
com o joelho que ralou, 
e, fugindo para casa, 
repetia quase sempre: 
 – “Georgina me derrubou!”. 
 
Depois... vinha o São João, 
Fogueiras, milho, canjica... 
De tardezinha papai, 
trazia fogos pr’a nós, 
Que saltitante alegria! 
Ai tempo que longe vás... 
 
Saudosamente recordo, 
lindas noites de luar, 
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O jasmineiro cheirava, 
todo branco de jasmins, 
Mamãe lia Coelho Neto, 
E eu caladinha pensava... 
 
Pensava em como é que a lua, 
que tão distante fulgia... 
Poderia à mesma hora, 
Iluminar a Bahia?! 
 
Por fim chegava o Natal, 
Com seus bailes pastoris, 
Presepe e missa campal. 
 
Singelamente eu armava, 
uma modesta Lapinha, 
num recanto do salão. 
 
Com folhas de aroeira, 
Com figurinhas de barro, 
Casinhas de papelão... 
 
Pintadas pelo Miguel, 
aquele Miguel Santeiro, 
que tem medo de morrer... 
E que já profetizava 
“menina, você um dia 
Boa artista vem a ser.” 
 
Um bonequinho rosado servia de Deus – menino 
Um espelhinho quebrado 
fingia que era uma fonte. 
Carneirinhos de algodão 
Passeavam pelo monte. 
 
E assim transcorria a noite, 
essa noite angelical 
Cheia de encanto divino! 
Alva estrela de Belém, 
Natal...A missa do galo... 
E a matriz tocava o sino. 
 
As cenas da minha infância, 
Aquelas desmairadas, 
Piedosamente guardadas. 
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Mestiça 
 
Mestiça perigo, 
Tu és um castigo, 
Aos olhos da gente... 
Tu tens bruxaria, 
E tens pontaria, 
Que mata um vivente... 
 
Camisa de renda, 
Contando uma lenda, 
Do céu africano... 
Da raça que andou, 
Viveu e chorou, 
No solo baiano. 
 
Teu corpo moreno, 
Encerra um veneno, 
De flor tropical... 
Guitarra e pandeiro, 
Pimenta de cheiro, 
Brasil Portugal. 
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FLORÍSIA ARLETE FREITAS DE MORAIS 

 

 

No bazar do destino 
 
- Tu, aqui no bazar do destino? - Sim, 
- O que tu fases? - Compras... -Para que? - Para atavios 
- Teus? - De casa... Quanto ouro, quanto cetim! 
- São cortinas filigranadas de sonhos; não vês pelos ios? 
 
- Que luxo! Vais receber alguém? - Vou - Quem? - Um rei... 
- Um rei?! - Sim. São para eles essas lâmpadas de desejos... 
Estas alfambras de carinhos... Eles gostará, eu sei; 
Destas guirlandas de abraços, destes manjares de beijos!... 
 
- Oh! tudo tão lindo e bem feito! 
Onde fica tua casa? Dizem que é um encanto! 
- A minha casa, fica na rua do Meu Peito, 
 
Defronte à Praça do Alféio. Entre jardins de ilusões!... 
- E como se chama esse rei que esperas tanto? 
- Chama-se Cupido - incansável caçador de corações! 
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A lembrança do passado 
 
Na saleta, sobre um bolo divã, 
A vovó descança, olhar baço, 
Cabeleira branca como a lã 
Que lhe envolve o corpo lasso... 
 
Debruçada a janela, a neta- 
Estátua viva.. de hálito nacarado 
E olhos sedutores-guarda inquieta 
O noivo idolatrado. 
 
Vai anoitecendo... Ei-lo final, 
Ansioso. Feliz e com maciez de fala 
Indaga pela noiva-onde está, fanal 
De minha vida?-Aqui na sala... 
 
Silêncio. Lábios solfejam beijos... 
A anciã desperta e num-Oh!... 
De surpresa indaga-São harpejos?! 
-Não. E' o amor, querida avó. 
 
Na face da velha tão calma 
Brilham duas lágrimas...(desoladora 
Expressão na dôr que lhe vai nalma!) 
Aflita, sua neta encantadora 
 
Indaga:-Sofres avó querida? 
Os teus soluços são sinais evidentes 
De que tens no peito, uma ferida... 
O teu sofrer ocultar n tentes 
 
O teu coração está magoado? 
Foste ferida por uma seta? 
-É a lembrança do passado 
Que me faz sofrer querida neta. 
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EURICO ALVES BOAVENTURA 

 

 

 

Canção para a cidadezinha desconhecida 

 

Cidadezinha esquecida nesse longínquo sertão silencioso, 
não te conheço, mas, certamente, o meu nome sem ruído 
já te pareceu por aí, numa nova notícia. 
A estas horas, na tua modesta praça da Matriz, com certeza, 
já murmuram o meu nome com interrogações na voz. 
 
A tua inocente beata, que não conheço, entre um pelo sinal, 
contou a companheira que o novo juiz chegará dentro em pouco. 
Naturalmente, traçam um vinco bem forte na minha testa vadia 
e um ar colonial nas minhas roupas, no meu passo grave e lento. 
– É um moço bonito! – Não! Dizem até que é feio... um tanto anti- 
pático 
E vives toda arrepiada de esperança e sacudida de interrogações, 
cidade longínqua como uma lembrança de meninice. 
 
Lá no fim de uma rua sem nome que os ricos não visitam, 
Certa menina doente do peito que ouviu falar o meu nome, 
pensará: – Deve ser como um príncipe esse moço doutor... 
Talvez, essa pequena doente, lendo esses versos, experimente 
diminuta melhora nos meus males contínuos 
e exclame com ternura, ao terminar: – Tão bom esse juiz!... 
 
Cidadezinha distante perdida nesse sertão sem fim…  
Que dirá, entretanto, a menina elegante dos teus salões?  
Que dirão, na missa de domingo, as moças casadoiras? 
E os austeros senhores chefes de família em em íntimas palestras? 
 
– Dizem, por aí, que já amou um punhado de mulheres bonitas 
e traz nos lábios jovens o sinal de lábios femininos abandonados. 
É um mau!...um perdido... vagabundo, boêmio... 
E as velhas: – Tenha cuidado, Ziza. Olhe você, Afrísia, 
que não caia nas mãos desse carrasco temível. 
 

*** 
 

Oh! a deliciosa expectativa ingênua dessa cidade que não conheço!... 
 
No entanto, há de haver uma pequena que cuide de um minúsculo  
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jardim 
e me queira bem e pense, até, às vezes, em mim. 
Há de haver alguém que, vendo-me passar, 
sinta uma bondade por mim, uma bondade sem motivo, 
e reze em minha intenção, na alcova, sozinha... Haverá?... 
 
Mas, meninas líricas e dóceis dessa cidadezinha que não conheço 
não sou tão mau, tão perverso, terrível. 
Sou um homem que viveu, que viveu, e nada mais. 
 

Feira de Santana, Granja Gonçalinho, 30 de janeiro de 1935. 
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JOSÉ SAMPAIO 

 

Não se faz o poema da moça da roça 
 
Da moça que enterra o sangue branco do suor 
Na cova do feijão 
 
E tem nas mão grosseiras  
A delicadeza hereditária 
Único bem que seus avós deixaram 
 
Da mulher que não sabe para onde corre 
Cantando nos eitos 
Correndo nos asseiros 
 
A mulher que se curva para viver com a terra 
E feri-la com a enxada 
E beijá-la com as lágrimas 
 
E o grande paradoxo do seu riso 
Enquanto o sol nervoso selvagemente 
Enterra as unhas luminosas 
Na sua carne dura 
 
Mas isto é a marcha 
Não precisa pensar 
Futuro é uma velha dor do seu 
A velhice está perto com seus olhos de fome 
 
E suas mão gigantes 
 
A moça da roça escreve seu próprio poema 
Para o trabalho às vezes 
Prende de leve o cabo da enxada entre os braços 
Cançados  
 
E sente estremecendo ao contato da madeira 
Na saúde dos seios 
Uma imensa amargura doendo no coração e nos 
Sentidos 
 
Depois esqueçe os olhos pretos 
Na bandeira revolucionária do poente 
 
Folha do Norte, 1939. 
 


