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COM OS MEUS SINCEROS AGRADE-
CIMENTOS A TODOS AQUELLES QUE 
PUGNAM PELA EMANCIPAÇÃO LE-
GAL DA MULHER BRASILEIRA. 





A' CLASSE DOS NOBRES JORNALISTAS, 

EM SIGNAL DE PROFUNDA ADMIRAÇÃO PELO 

SEU INCOMPARAVEL E CONTINUO LABOR Ei'l'I 

PROL DO ENGRA.i'\DECIMENTO DA PATRIA, 

DEDICO 

ESTE INSIGNIFICANTE TRABALHO. 

DIVA NOLF NAZARIO. 

S. PAULO, 1.0 DE JULHO DE 1923. 
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ADAPTAÇÕES 

"Hoc jure feci meo". 
Titus Livius. 

"Je m'y mets coeur et âme". 
Marie Vérone. Avocate. Paris - 1922. 

·'Este livro não tem valor litterario e não visa 
fazer estylo. A forma ultra-geruerosa pela qual 
entenderam julgar-me até certo ponto me 
acanha". 

Oliveira Lima. 1923. 

"Não contém beUezas ... mas contém verdades. 
A pesada tarefa que espontaneamente me cou-
be, não representa indicios de competencia, que, 
sem falsa moclestia, reconheço não possuir. E 
si principio fallando d.e mim, não é sinão para 
evidenciar aos leitores que não me exponho ás 
difficuldades inherentes a este empenho em 
oonquista de notoriedade, que não procuro, ou 
por vaidade, que não tenho, e assim predispor 
á benevolencia com que hão de ler este livrinho, 
e á tolerancia com que hão de julgar do meu 
·esforço, em prol da c · · dispensam 
sua sympathia." ~~ OOS DEPUr 

Dr. º« ~lllJJ.(Jia. -12.au1~L>-e-<.P 2 





CONTRIBUIÇÕES 

"O Brasil pr.ecisa de ac-0mpanhar o movimento 
de renovação do mundo inteiro". 

Diw:io Popular. 13 de AbriJ de 1923, 

~o mundo já não é o mesmo". 
Estado de S. Paulo. 7 de Janeiro de 1923. 

"Agora já se vae impondo nova doutrina. E' a 
sociedad-e toda que se tra.nsif.orma profun-
damente - Moreira Guimarães". 

Diario Popular. 12 de Abril de 1923. 

" ... a lição que deu o Tribunal Federal é que 
não são nem podem ser absolutos e infle-
xiveis os p!'eceitos constituciona,es. Obra 
de homens, padece a constituição, oomo to-
das a,g cousas humanas, do vicio da imper-
f.eição e do defeito da relatividade". 

Estado de S. Paulo. 17 de Junho de 1922. 

"Les fem.mes ont, comme naus, des besoins, des 
aspirations, des intérêts, des progres à ac-
complir, et, par conséquent, doivent être 
représentées directement dans Ia dis1cussion 
des choses publiques par des délégués nom-
més par elles ... 

Etablissez cette loi nouvelle du vote des femmes. 
La France doit au monde civilisé l'exemple 
de cette grande initiative. Qu'elle se hâte ! 
L'Amérique est là qui va le donner ... 

Alexandre Dumas fils." Paris - 1880 

"Seules, les nations la tines refusent encare à la 
:femme l'égalité politique. 

E. Laut". Paris - Novembre 1922. 

"Em toda a parte do mundo as mulheres vão to-
mando um quinhão cada vez mais largo no 
manejo dos niegocios publicas e das questões 
de interesse geral; e não consta que, em 
parte alguma, se hajam ellas mostrado infe-
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riores aos homens, quer no exercicio do voto, 
quer no d·esempenho das funcções electi-
vas. Por que razão só o Brasil ha de preten-
der enxergar melhor do que tantos outros 
povos, como o inglez, o allemão, o sueco, o 
norte-americano?" 

Estado de S. Paulo. 7 de Julho de 1922. 

"A great mass of men and women live to-day in 
spirit and action in separate worlds of 
their own . 

vYherever the masculine element throws ont the 
feminine, there is coarseness. 

Prentice Mulford". London. 1917. 

"A mulher tinha até aqui a triste liberdad·e de 
exercer, por exemplo, o mister de carrega-
dora de fardos como no Minho e Douro, o 
de operaria c1e fabricas, o de criada e esfre-
gadora de casa, etc. Est.es ninguem lhe dis-
putava e para estes todos a julgavam apta, 
não invocando então, nem a sua fraqueza, 
nem a sua graça sexual, nem os niil pretex-
tos que invocam quando se trata para a mu-
lher de ser m•edica, ou advogada, ou empre-
gada de commercio, etc. 

Maria Carvalho". Lisboa - 1920. 

"Que importa que factos isolados contrariem esta 
asserção, se, vistas as cousas no seu conjun-
cto, eHa se impõe esma.gadoramente ! 

Idem". 

"Il n'y a pas de raison logique pour que la femme 
soit exclue du suffr'age. Elle ne peut s'expli- . 
quier que par la per.sistance d'un état social 
antérieur ou les femmes, r éservées aux fon-
tions de l'économie domestique, étaient con-
sidérées comme devant être tenues étrange-
res aux choses de la vie publique. C'était la 
conception romaine qu'adopta le christia-
nisme. 

Cette conception, qui a persisté surtout dans les 
pays latins, ne répond plus à l'état moral et 
économique de nos · sociétés. 

11 faudrait donc prouver que sa constitution phy-
sique et intellectuelle rend la femme incapa-
b1e· ·d'ex.ercer les fonctions politiques. Or, il 
e'st · bien . certain que nul ne rapporte cette 
preuve: A l'époque ou la femme restait con-
finée au foyer domestiqlie et n'était en rien 
associée à l'économie publique, on pouvait 
comprnridre son incapacite politique. Au-

. -·joúrd'hui, il n' en est plus ainsi. Qu'on le 
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veuille ou non, la femme est intirnement 
mêlée à l'économie et à la vie publique; elle 
travaille à l' atelier, à l'usine, dans les grancls 
rnagasins, dans les comptoirs, dans tous les 
services publics. On peut dire qu'il n'y pas 
un des rouages de la vie économique du 
pays à la marche duquel les femmes ne col-
laborent pas. Si la chose était déjà vraie 
avant la guerre, depuis le commencement 
des hostilités, elle éclate à tous les yeux. 
Dans tous les pays belligérants, ce sont les 
femmes qui ont assuré l e fonctionnement 
des services publics et la continuation de 
la vie économique. 

Ajoutons qu'une transformation s'accomplit, qui 
amenera fatal ement la partkipation des fem-
mes aux fonctions politiques. 

Nous considérons comme générale, pro.fonde et 
irrésistible, l'évolution des sociétés mocler-
nes vers l'accession des femmes aux fon c-
tions politiques. 

Léon Duguit". Professeur de Droit. 
Bordeaux - 1918. 

Cogliolo ob,-,erva que ha sempre o respeito e a 
veneração pelo costume, pelo uso, pela tra-
dição; além disto, nota que, dada uma deci-
são de um caso, applicada uma lei d·e um 
certo modo, ou resolvido um caso de um 
certo modo, pelo critedo do juiz, ha o temor 
da innovação. A innovação é propria dos 
fortes, e os fortes são em p equeno numero 
na sociedade. 

Phil. Dir. - Dr. Arruda. S. Paulo. 

"O anonymo é psychologicamente um inv.ertido, 
um ente desequilibrado, soffr.en do d.e um 
atavismo que está pedindo tratamento". 

Diario Popular. 11 de Abril de 1923. 

"Rio, 9-6-1923. - O sr. Moniz Sodré, represen-
tante pela Bahia, em conversa no Senado, 
manifestou-se francamente favoravel á con-
cessão do direito do voto á mulher brasilei-
ra. Tomaram p arte nessa palestra os drs.: 
Nilo Peçanha, Barbosa Lima e Vespucio de 
Abreu, os quaes se mostraram favoraveis á<; 
ideias exp endidas pelo senador Bahiano. 

Das cincoenta e~ qiat· ~~~i· es do 
globo, já vint '9 '?le'Ufllê-$,Jft.Bi.J 'A , 
mulher. ~T' - . - O<P 

Nada parece hav rSis difficil do que re®lwe 
uma questão s'~leL,;::-:-4 

~U1HEt·"' 
-----------------·-
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Si a emancipação da mulher no Brasil é uma 
novidad.e, a emancipação dos escravos foi 
tarnbem urna novidade; e corno desta só hou-
ve elevação do conceito nacional, aquella só 
lhe trará resp.eito e gloria. 

Será p.erfeitamente vão qualquer trabalho para 
evitar que assim aconteça. E será tarnbern 
preciso não' ter philosophia nenhuma para 
acr.editar que o voto da mulher possa per-
turl;lar uma nação. 

A critica negativa l'ecusa fazer qualquer esfor-
ço de intelligencia para comprehender o 
ponto de vista do antagonista e as necessi-
dades do tempo presente. 

Ella reina nos cenaculos onde se repelle a 
discussão de qualquer id·eia reformadora. 

E' um .estado de espirita' geralmente condernnado 
por seus insuccessos, pois não ha exemplos 
sinão daquelles que o adaptam tenham sido 
obrigados de soffrer as reformas contra el-
les porque fôra impossível realisal-as com 
elles. 

Muitas mulheres são übrigadas a_ ganhar. a vid'.1; 
Nossas mulheres do Brasil sao cora.iasas; Jª 
o provaram. Muitas dellas tornaram-se ex-
cellentes empregadas nos .escriptorios, nos 
armazens e nas diversas administrações. 

As mulheres, em toda a parte, mostram t er ha-
bitas de exactidãü, de clareza, de precisão, 
de confiança em si. e de julgamento são, e to-
mam tambem muito inter,esse no que fazem. 

Na Federação Norte-Americana, nos Estados on-
de a mulher v·ota, ha muito menor numero 
de divorcias do que antes, e dü que nos Es-
tados onde ella não vota. 

Muitos allegam, sem provas, que a mulher bra-
sileira não está na altura de desempenhar 
convenientemente os direitos politicos. 

Todos os homens estarão na altura de o fazer? 

Os escr avos, antes da sua libertação, estavam na 
altura de comprehender e desempenhar n 
vida' ·do homem livre e do cidadão? 

Não se espera que toda uma população esteja na 
altura de fruir das vantagens de urna innova-
ção do progresso para lh'a facilitar; pelo 
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uso della é que se desenvolvem as aptidões 
para seu gozo. 

Assim tambem acontecerá para o gozo dos di-
reitos politicos pela mulher entre nós, caso 
as brasileiras não tenham, na generalidade, 
as aptidões necessarias, o que é muito con-
testavel, até prova em contrario. 

A grande onda de equidade que passa sobre o 
mundo ha de soterrar muitas convençÕPs 
antiquadas e submergir muitos preconceitos 
estultos. 

As mulheres eleitoras exigirão dos candidatos o 
desenvolvimento claro e exacto dos seus pro-
grammas politicos e administrativos e a sua 
completa e rig.orosa execução. 

RECENTES NOMEAÇÕES OFFICIAES DE 
MULHERES. - NO BRASIL 

1. A Srta. paulista Bertha Lutz, apoz con-
cur·so e classificação em primeiro lugar, foi no-
meada para um cargo no Museu Nacional no Rio. 

2. "O Secretario d-o Interior nomeou para, 
interinamente, realisar as inspecções medico-es-
colares, nos estabelecimentos publicas do ensino 
da Capital, a sra. dra. Maria da Gloria ~'atze, for-
mada pela n-ossa Faculdade de Medicina". 

Diario Popular, 29 Agosto 1921. 

3. "Rio, 10 - O ministro da Justiça no-
meou a senhora d. America Jordão da Luz para 
o cargo de official juramentado do 16.º tabellio-
nato. E' a primeira senhora, no Brasil, que exer-
ce um cargo na administração da Justiça. 

Sendo o sub-official o substituto legal do 
official, nos impedimentos deste, ficará o o.fficio 
de immoveis e titulas em mãos de uma mulher, o 
que constitue caso virgem no fôro do nosso paiz. 

E assim, com grande justiça, vão as nossas 
distinctas patricias conqui·stando dia por dia o 
terreno vasto de acção e dominio que o homem, 
ambicioso e egoista, · ' ara si". 

4. "O 
Justiça, no 
go da justi 
Luz, para 
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tabellião do 16.° officio de notas (Cartorio Raul 
Sá). 

O sr. dr. Ferreira Chaves depois de longa-
mente estudar o assumpto e de p edir o parecer do 
sr. Consultor Geral da Republica, concluiu não 
haver disposição alguma de lei que prohiba que 
a mulher exerça cargo de justiça no Brasil''. 

Jornal do Commercio, 10 de Junho de 1922. 

5. "Foi nomeada dactylographa na Delega-
cia Fiscal a senhorita Rosita Araujo. Esta é a 
terceira senhora nomeada para aquella r eparti-
ção". 

Diario Popular,' 19 de Julho de 1922. 

6. "Recife, 20 - O prefeito da capital no~ 
meou, por acto de hontem, a senhorita Debora 
Monteiro, alumna da Faculdade de Direito, para 
servir como auxiJi.ar em seu gabinete". 

Estado de S. Paulo, 23 de Julho de 1922. 

7. "Em S. João da Barra, Estado do Rio de 
Janeiro, por proposta do tabelliã·o João Baptista 
de Souza Salerno, serventuario do 1.° officio, foi 
nomeada pelo Dr. Juiz de direito da comarca, 
d. Irene de Souza Loba.to, para exercer o cargo 
de escrevente juramentada do referido cartorio ''. 

Diario Popular, 1922. 

8. "Foi recebida como sacio effectivo do 
Instituto Historico de Parahyba a senhorita Eu-
doxia da Cunha Vieira, que ao tomar posse, pro-
nunciou uma brilhante saudação, revelando mais 
uma vez o seu bello talento e grande cultivo. Sau-
dou o novo sacio, o padre Anisio, que discorreu 
sobre a mulher, elevando-lhe as qualidades mo-
raes e pondo em evidencia os grandes beneficios 
que presta e pode prestar a sociedade". 

Diario Popular, 10 de Agosto de 1922. 

9. "Commissionada pelo ministro da Justi-
ça, embarcará brevemente para a Europa para 
estudar as penitenciadas do Velho Mundo, a se-
nhorita Maria Luiza Monteiro Dantas. 

Em nosso paiz é a primeira vez que uma 
senhora desempenha tão alta missão ". 

Diario Popular, 9 de Novembro de 1922. 

10. "Foi nomeada a dra. Anna Falcão como 
commissaria de hygiene do municipio de Xa-
pury, no Acre". 

Diario Popular, 13 de Dezembro de 1922. 
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11. "A senhorita Odet1.e Furtado, academica 
de Direito no Rio, exerce as funcções de official 
de gabinete da secrelaria da presidencia do Es-
tado de Espirita Santo". 

Diario Popular, 16 de Janeiro de 1923. 

12. "O presidente do Estad·o do Espírito 
Santo chamou para servir em seu gabinete, como 
auxiliar nas informações, a senhorita Juracy Ma-
chado, professora que fiz.era um bellissimo curso. 

Felizmente em todos os Estad-os vae sendo 
aproveitada a competencia e a illustração da 
mulher''. 

Diario Popular, 27 de Fevereiro de 1923. 

E, de accordo com o despacho de fls .... . 
deste livro, só o cidadão de sexo masculino póde 
ser eleito para cargos publicas. 

Muitas senhoras brasileiras distinguem-se 
nas artes e como professoras, medicas, advoga-
das, pharmaceuticas, polyglottas, etc. 

EM PORTUGAL 

"Lisbo·a, 3 - O ministro da Justiça, sr. Cas-
tanho Menezes, autorizou a advogada Regina 
Quintanilha a permanecer no Brasil por mais 
seis mezes, em commissão gratuita, a serviço 
publico". 

Estado de S. Paulo, 4 de Março ·de 1922. 

"Em Portugal foi nomeada d. Aurora Gou-
veia para exercer o officio de tabellião de notas, 
na comarca de Alcantara. Parece que, para seme-
lhante cargo, é a primeira nomeação feminina 
que se faz em todo o mundo''. 

Diario Popular. 

PRO' E CONTRA 

"Não é Feminista. 
No concurso para os fogares de primeira 

entrancia, na Delegacia Fiscal, no Pará, inscre-
veram-se 173 pessoas, apparecendo entre os can-
didatos a esse concurso as senhoritas: Candida 
Augusta de Jesus e Silva, Balbina Chaves de 
Almeida, Anna Maria de Ponte e Pouza, Esme-
ralda Athayde Monteiro, Octavia Dias Paredes 
e Anna Monteiro da Cruz Oliveira. 

O delegado fiscal mandou por telegramma 
consultar o sr. Homer•o Baptista, ministro da 
Fazenda, para saber si devia acceitar os reque-
rimentos e inscrever as moças. 
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O sr. Homero recusou es-sa inscripção. 
S. S. prefere naturalmente que as damas an-

dem a namorar, chei•as de pó de arroz e carmim, 
em vez de ir procurar ganhar hon·estamente o 
seu pão ! 

Mas, dia virá em que s. s. ha de ir pedir o 
voto ás mulheres para garantir o logar que oc-
cupou na Camara". 

Diario Popular, 1922. 

"O parecer do senador Jeronymo Monteiro, 
favoravel a concessão do direito de voto ás mulhe-
res, é, ao que se sabe, um trabalho feito com o 
m aior capricho, estudando a legislação nos di-
versos paizes. 

Esse parecer será combatido por alguns se-
nadores, entre os quaes o sr. Eusebio de Andrade". 

Diario Popular, 11 de Julho de 1922. 

"Feminismo nacional. 
O direito de voto á mulher brasileira preoc-

cupa o Senado Federal. 

Rio, 11 - O senador J.eronymo Monteiro, 
encarregado de dar parect:r sobre o direito de 
voto á mulher brasileira, apresentará por estes 
dias o seu trabalho ao Senado Federal, podendo-
se desde já affirmar que elle é favoravel á con-
cessão . Ao que se sabe, porém, alguns senadores, 
á frente dos quaes está 9 sr. Eusebio de Andrade, 
irão combater o trabalho do senador espirito-
santense ". 

Folha da Noite, 11 de Julho de 1923. 

No mundo, ha muitas mulheres rainhas, mi-
nistras, presidentes de parlamentos, senadoras, 
deputadas, diplomatas, , juizes, juradas, tabelliãs, 
academicas de lettras, medicas, advoga.das, phar-
maceuticas, dentistas, professoras, pintoras, es-
culptoras, industriaes, commerdantes, policiaes, 
capitães de navios, athletas, empregadas, etc. 

O mundo estará pe~or por isso? 



Para começar 

O presente livrinho não deve ser considerado 
como tendo algum valor litterario, porque, assim 
encarado, o seu já tão rednzido merecimento fi-
caria ainda mais enfraquecido. Si nelle ha algu-
ma cousa qq_e mereça elogios, pelas concepções 
ou pelo estylo, pertence a outrem, visto serem 
grandes as minhas faltas, não só na tão difficil 
applicação das regras do nosso bello idioma, co-
mo tambem no sagaz encadeiamento dos con-
ceitos. 

Tudo quanto contém não é de minha lavra;· 
compõe-se apenas de artigos que tive occasião de 
encontrar, em nosso meio, sobre "Voto Femini-
no", "Direitos Politicos da Mulher" ou assum-
ptos aff erentes, e que, na sua maior parte, fo-
ram reproduzidos, com alguns commenttl.rios 
meus, na "Gazeta de Batataes", jornal de minha 
cidade natal que, amavelmente, franqueou suas 
colzznmas a um pouco de propaganda feminista. 

As linhas por mim escriptas foram traçadas 
ao correr da penna, nos raros momentos de folga 
entre estudos e trabalhos. 

com sabedoria, 
nhas diminll.tas 
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falia com inexperiente mas sincera convicção, 
luctar contra o forte, que quer em tudo perma-
necer o forte, e que falia com experimentada 
argucia ou até com estudada malicia. 

Neste empenho de ideias eu fui, todavia, de 
uma incomparavel felicidade, porque, em suas 
deducções, meus poucos contendores não se 
apoiaram em facto algum que pudesse servir de 
prova séria contra os direitos femininos. 

N otar-se-ha igualmente, que muitos usaram 
do anonymato, e, apezar de eu ter constante-
mente criticado esse modo de se apresentar em 
publico para a discussão de assumptos sérios, 
qual o feminismo, nenlwm delles teve a lwnesta 
coragem de revelru· a sua identidade, para sus-
te1itar com seu nome tantos proposítos de víl-
lípendio ou de ridicularisação da mulher brasi-
leira, unicos e tristes themas que puderam apre-
sentar como argume11to, para demorar ainda, por 
algum tempo, a inferioridade da mulher entre 
nós, quando, em toda a parte, ella se vai glorio-
samente emancipando. 

Infelizmente .muitos jornalistas ainda hu. 
que encaram o magno problema com ares de pro-
tecção ou de gracejo, por não terem conseguido 
ou não quererem comprehender o seu valor real; 
mas esperanças ficam-me de que, um dia, estes 
mesmos se arregimentarão espontaneamente na 
legião dos jornalistas intelligentes que devida-
mente acatam as pretenções mais do que justas 
de metade da população do paiz. 

E', pois, com satisfação que submetto o con-
juncto deste livrinho ao são julgamento publico, 
certa de que a leitura attenta de suas differentes 
partes só virá fortalecer, entre nós, a ideia de 
justiça do reconhecimento dos direitos políticos 
da mulher. 

Nada escrevi com fito de offender a quem 
quer que seja; sirva portanto esta declru·ação de 
lestemunl10 publico de minhas boas intenções em 
servir unicamente á Patria, com a def eza, si bem 
qlle tão simples e inexperiente, da causa feminina. 

\ 

Dou tambem copia de debates a respeito da 
concessão do voto feminino, liavidos no Congres-
so Constituinte da Republica. Pela leitura e com-
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paração de certos trechos com a evolução reali-
sada de então para hoje, muitas deducções inte-
ressantes se podem tirar, e todas ellas a favor da 
mulher. 

Finalmente, é-me grato consignar aqui o tri-
buto completo do meu reconhecimento aos que, 
tão nobremente e com uma linguagem decorosa, 
vem apoiando as reivindicações femininas capa-
zes, por elles, de elevar ainda mais os bons con-
ceitos de que goza o nosso Brasil, onde todos os 
corações patrioticos almejam ver em breve reali-
sados, como altamente moralisadores, O VOTO FE-
MININO E O VOTO SECRETO. 

Diva Nolf Nazario. 





CASOS DIRECTOS 

HISTQRICO DE MEU PEDIDO DE ALISTAMENTO ELEITORAL 

Em Junho de 1922, lembrando-me de var ias leituras feitas. 
principaJmente apoz ter assistido a certas prelecções de meus 
distinctos e sabios Mestres na Faculdade de Direito, e tendo 
presentes os artigos da nossa Constituição, convenci-me de que 
podia ser eleitora em minha Patria, á similhança de outras mu-
lheres em sua Patri a. 

Como se approximasse uma eleição e o alistamento elei-
toral se achasse em andamento, por solicitação minha, meu pai 
dirigiu-se ao secretari,o de um ·chefe político, perguntando-lhe 
se poderia incumbir-se de al istar mais um eleitor. _ 

Immediatarnente elle se promptificou a fazer o neces.sario, 
fornecendo in-continenti todos os esclarecimentos precisos, com 
os impressos em uso para ser-em enchidos e trazidos pelo pro-
prio requerente. 

No dia marcado, quando meu pai me apresentou como sendo 
o candidato, notei o grande espanto daquelle senhor que logo 
resignou toda interferencia no andamento do meu processo elei-
toral. Baldadas foram as minhas explicações e as apropriadas e 
prestes consultas da lei que, ao mesmo tempo, elle fez. Mostrava-
se convencido da faculdade que a lei me conferia, mas impotente 
e sceptico no encaminhar com successo os meus documentos. 

Hesolvi então proseguir só. 
Fui ao Gabinete de Identificações para obter uma carteira 

de identidade eleitoral e ahi pedindo a um empregado indicar-me 
as formailidades a preencher, este, olhanclo-me surprehendido, 
respondeu: "A senhora me desculpe, mas acho que aqui não ar-
ranja nada; é melhor indagar direito primeiro". 

Comprehendendo eu que seria inutil insistir, retirei-me e, 
com novo requerimento e algumas estampilhas, na Policia Cen-
tral, gentilmente obtive ordem para me ser fornecida, mediante 
5$000, uma caderneta particular no Gabinete de Identificações. 

Caderneta esta que juntei aos demais documentos por mim 
depositados, em 6 de Junho de 1922, sob n.º 23239, no edifício do 
Forurn Civel, para obter o meu alistamento. 

Ahi tambem o Sr. Escrivão manifestou grande surpreza e 
não quiz r egistrar directamente o meu pedido sem consultar o 
Dr. Juiz. · 

Esse magistrado mandou que eu entrasse no seu gabinete 
onde, interrompendo os tr abalhos, com urbanidade communicou-
me que havia mandado registrar o meu pedido, mas que eu devia 
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aguardar o seu despacho por escripto, tendo elle de se manifestar 
especialmente sobre o assumpto. 

Eis o despacho: 
"Não se rec-onhece ainda, no Brasil, a capacidade social da 

mulher p·ara o exercicio do voto. As restricções que se lhe impõem 
na ordem civil t êm um reflexo na ordem politica. E' certo que 
não existe em nossas leis uma exclusão expre~sa a esse respeito. 
Mas tambem o é que varias tentativas surgiram, na discussão 
do nosso pacto fundamental, para precisamente tornar expresso o 
direito do voto femini no sem que lograsse ap•provação qualquer das 
em.endas apresentadas. Entendeu, por certo, a maioria de nossos 
repr·esentantes que, embora se deixasse aberta a porta a po·ssiveis 
futuras innovações, não era ainda o momento de romper com as 
tradições de nosso direito segundo as quaes as palavras "cidadão 
brasileiro '', empregadas nas leis eleitoraes. designam sempre o 
cidadão do sexo masculino, elegivel para os cargos publicas, na 
plenitude de sua capacidade, idoneo para o trabalho, apto prin-
cipalmente para defender a patri a, pegar em armas, bater-se .po'l· 
ella contra o inimigo exterior e pugnar pelos seus direitos na 
imprensa, na tribuna, na praça publica, com as energias e vehe-
m encias proprias da organização viril. I-la, sem duvida, mulheres 
capazes de fazer tudo isso. Mas o legislador, quando estabelece 
as normas sobre a capacidade, não se deixa influenciar de pre-
ferencia pelo conhecimento dos casos de excepção. A verdade é 
que preva1ecem ainda, entre nós, consider ações tradicionaes das 
quaes se fez echo o Deputado Pedro Americo, ao lembrar que a 
missão d·a mulher é mais domestica do qm: publica, mais moral 
do que politica (Vêr Diniz, Direito Publico e Constitucional, n. 
51). Os publicistas que, entr e nós, propugnam ardorosamente, 
como o faz o Dr. Tito Fulgencio, pela ema.ncipação politi.ca da 
mulher, qualificando de arbitaria a exclusão que clella se fizer 
do direito de voto, esquecem por completo a concepção que 
sempre se ha feito, em nossa vida social, da entidade feminina: 
concepção de uma creatura destinada a dividir harmonicamente 
com o homem as responsabilidades ela vida em commum, ella, 
na tranquillidade do lar, cuidando da ordem domestica, elle, no 
trabalho quotidiano auferindo os meios ele provêr á subsistencia 
ela familia . Pode ser que futuramente assista a humanidade á 
confusão dos papeis. Mas por emquanto cumpre conservar o que 
até aqui se tem conservado no tocante á capacidade feminina, pois 
entre nós ainda impera, quanto ás mulheres, o preceito romano 
rude, mas sincero, revelado pelo jurisconsulto Ulpiano: "Faeminae 
ab omnibus o.fficiis civilibus vel publicis remotae sunt". (Dig. 
De Reg. jur. L. 17 pag. 2). Em vista do exposto, indefiro a petição 
de fls. 2. S. Paulo, 7 de Junho de 1922. (a) Affonso José de Car-
valho ". 

Este despa·cho, reproduzido na pag. 109 do livro "Decisões", 
do Dr. Affonso José de Carvalho, foi publicado em quasi todos os 
jornaes desta Capital, nalguns do Rio, do Interior deste Estado e 
de outras localidades da União. 
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Em 27 de Junho de 1922, apresentei as seguintes razões: 

''A' E.gregia Junta de Recursos Eleitoraes. 

Allegações. 

Egregios Julgadores. 

Nec mihi jus civis, 
nec mihi nomen abest. Ou. 

Não perdi nem os direitos 
nem o nome de cidadão. 

RECURSO ELEITORAL 

Em 6 de Junho andante, depositei o meu pedido de alista-
mento eleitoral de fls., com os documentos annexos, de accordo 
com a Constituição e a Lei Eleitoral em vigor, e constantes des-
tes autos. 

Antes de acolher esse pedido, o Sr. Escrivão quiz consultar 
o Dr. Juiz a quo, e sendo eu convidada a ir ter com o proprio 
Dr. Juiz, este desse-me que, constituindo o meu pedido um as-
sumpto ainda bem novo, preferia dar o seu despacho por escripto, 
pois tinha a sua opinião pessoal a respeito. 

Em 7 de Junho, no dia seguinte, foi dado o despacho de fls. 
O M. Dr. Juiz, notavel homem de lettras e julgador emerito, 

não quiz todavia tomar a iniciativa de um despacho inedito. · 
Muito acato as decisões daquelles que fazem honra á nos-

sa Magistratüra, mas, julgando os meus direitos de Brasileira 
em parte diminuidos, peço permissão parH entrar em algumas 
considerações. 

Não estando eu ainda bastante versada no enredo diffici~ 
elas discussões e applicações numerosas elos artigos de leis, nem 
no de movimentos e praxes de tribunaes, a minha posição, quasi 
de leiga na mat:eria, fará, certamente, com que me seja relev,ada o 
modo de expressá.o, talvez menos correcto, perante essa Egregia 
Junta. 

A ninguem confiei este meu recurso, porque entendi dever 
fazel-o com os meus proprios e parcos meios, e por não poder 
conformar-me com um final indeferimento, não firmado em artigo 
de lei. 

O M. Juiz apoia-se em dous pontos principaes: 1.º tradições 
sentimentaes, e 2.º o não reconhecimento da mulher como "cida-
dão brasileiro". 

Acho, pois, pod•er dividir minhas considerações em duas par-
tes distinctas: 1." lado philosophico e sentimental, e 2.º lado legal 
e positivo. 

1. - Lado philosopliico e sentimental 

Não me é possiv·el acceitar que, a meu pedido de alistamento, 
se appliquem concepções philosophicas ou sentimentaes bem 
que constituindo toda a sinceridade de uma opinião pessoal muito 
acatada, pois nã.o me parece ser esse o meio de resolver, com in-
teira justiça, questões ele tanta importancia. O proprio Congr.esso 
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Constituinte não se apoiou nellas, srnao, tendo-as achado de bôa 
conveniencia, não teria deixado passar occasião tão propicia de 
se manifestar, e, convencido, teria negado o direito de voto á 
mulher, transformando essa negação em artigo expresso ele lei, 
como, aliás, fez para o demais, sempre no empenh o de elucidar 
todos os assumptos. 

Entendo que, si o Congresso Constituinte, naquella occasião, 
não precisou a negativa, foi por conveniencia puramente politica 
do momento ou porque não se lhe apresentou necessario fazel-o 
em face do texto claro da Constituição, pois não se estabelecem 
leis para indicar o que seja permittido, sinão para fazer sobre-
sahir o que seja prohibido. 

A l3ibliotheca do Estado estando infelizmente de portas fe-
chadas, e não se encontrando os Annaes do Congresso Consti-
tuinte, não pude consultal-os como desejava, e limitei-me somente 
a resumos dados em algumas obras, para ainda mais confirmar 
a minha opinião. 

Para achar o porque de todas as discussões e de todas as 
votações, seria preciso escrutar até o proprio pensamento intimo 
de cada membro que nellas tomou parte. 

Sabemos como, em toda a parte, se fazem leis. 
Muitas vezes, um projecto, apresentado por um elemento 

contrario, é systematicamente e em touos os paizes, devido a . 
varias concorrencias políticas, regeitado por outro partido. Si 
um partido não se encontra bastante forte para fazer acceitar 
ou regeitar de vez o projecto, usam-se todos os meios imagina-
veis, para demorar e embaraçar a votação final, até se encontrar 
o dia propicio para dar o golpe de martello decisivo; a obstruc-
ção, a falta de comparecimento, os discursos interminaveis, as 
influencias e outros meios conhecidos, tudo é empregado pelos 
partidos políticos para alcançarem o seu fim : tornar sem effeito 
uma proposta de adversado. Não se trata, muitas vezes, nesse 
caso, de fazer uma lei, estatuindo o que quer que seja, ma::;, sim-
plesmente, de regeitar um projecto, não carecendo portanto de 
approvação . 

Na Belgica, por exemplo, paiz cultG, vimos que o direito 
de voto da mulher foi sempre negado pelo partido da maioria de 
antes da guerra e que, apoz esta, o mesmo partido, vendo-se em 
vesperas de ter de abandonar o poder, approvou o projecto, 
para salvar a sua situação. 

São cousas politicas como tantas; mas aqui, a mull1er, em 
vez de se apresentar em revolucionaria, mostrou-se eminentemen-
te conservadora, ao contrario de muitas asserções que tenho lido 
por ahi afóra sobre desmoronamentos de instituições e inver-
sões de papeis . 

Para se estabelecer toda a sinceridade e efficacia de certas 
discussões e votações que teem repercussão no lar, como muitos 
pretendem para o que diz respeito ao voto feminino, seria preciso 
ver como se portou até então e como se portou dahi em diante, 
em seu proprio lar e para com sua propria familia, cada um 
dos oradores e votantes, . quanto á estima, á fidelidade e á ajuda 
prestadas, como disse o deputado Pedro Americo, á "parte serena 
e angelica do genero humano". 

ão poucas vezes, debates parlamentares são o resultado de 
meras con veniencias politica.s, e só podem ser tomadas em con-
sideração si forem transformados em lei expressa. · 
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Tendo-se como base segura e insophismavel o § 1.º do art. 72 
da Constituição, apreciações sentimentaes, cons1derações philo-
sophicas ou mesmo deducções logicas nãü podem portanto, ser-
vir de lei, ainda mais em contradicção flagrant~ com a Cons-
tituição. 

Não é razoavel tambem admittirem-se, como sinceras, ter-
nuras .e protecções desmedidas e generosas em momentos turba-
dos de guerra ou de revolução, durante as quaes ou apoz as quaes 
os legisladores foram aqueHes que desterra,ram r.eis e imperado-
res com suas familias, quando não os executaram, sem fórma de 
processo, como em França e outros paizes. 

Os proprios juizes, nesse caso, não mais poderiam pro.ferir 
legalmente suas sentenças e todas as regulamentações de pra~o s 
legaes,- penas, multas, etc., desappareceriam diante de allegações 
sentimentaes que nunca haveriam de faltar. 

II. - Lado legal e positivo 

Passand-o para o segundo ponto, carece primeiramente esta-
belecer ou antes repetir o que se entende por "cidadão brasileiro". 

Todos os diccionarios estão accordes em dizer qU:e um ci-
dadão é um habitante de um Estado livre. 

A mulher brasileira não será habitante de um Estado livre? 
Diz-se sempre : "Todo o cidadão está suj eito ás leis do seu 

paiz". 
A mulher brasileira não estará, por acaso, sujeita ás leis do 

Brasil? Ser-lhe-ha, P'Or ventura, permittido matar e roubar sem 
incorrer nas penas estabeleddas para os homens? 

Todos os editaes, regulamentos e estatutos rezam invaria-
velmente: candidatos, matriculados, todos, etc., e sempre a mu-
lher está comprehendida nestes termos. 

Porque se ha de fazer excepção unica e injusta quando se 
trata de eleitores? 

Grammatica).mente e legalmente os termos empregados no 
masculino, o são em sentido geral, e, na lei eleitoral, as palavras 
"cidadão brasileiro" não "designam o cidadão do sexo masculino" 
somente, mas sim· o natural do paiz, maior de 21 annos, salvo as 
excepções especialmente determinadas pela Constituição, e dentre 
as quaes não se acha mencionada a mulher. 

O grande mestre Barbalho, estudando os diversos projectos, 
desde 1823, que tratam de estabelecer a qua.Jidade de "cidadão 
brasileiro", diz que houve varios projectos, entre elles o do 
Governo Proviso.rio, que distinguiam o brasileiro do cidadão bra-
sileiro, mas que a C<mstituição estatuiu que todos os brasileiros 
teem a qualidade de cidadão brasileiI:o, com voto nas eleições. 

Diz ainda o jurisconsulto Araujo Castro: "Nos Estados Uni-
dos, todas as pessoas nascidas em seu territorio, sem distincção 
de edad-e ou de sexo, são cons1deradas cidadãos americanos. A 
nacionalidade confunde-se com a cidadania. O mesmo acontece 
entre nós. Art. 69 da Constituição. Vide Barbalho". 

O Art. 70 da Constituição vem então simplesmente especi-
ficar 1.º qual a edade requerida para o cidadão , ser eleitor, 2.º 
quaes os cidadãos que n ãio se pod·em ·alistar, e 3.º em que casos 
particulares ficam suspensos ou se perdem os direitos d·e cidadão 
brasileir·o. 

Si estudarmos melhor os commentarios da Constituição, 
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feitos pelo grande mestre Bairbalho. vemos que, em toda a parte, 
os termos empregacto·s no masculi'no se referem egualmente á 
mulher. 

Chega elle mesmo a dizer claramente: "A qualidade de ci-
dadão (natural de um paiz) ... " E ainda: "A declaração que faz 
o Art. 71, dos casos de suspensão e de perda dos direitos de ci-
dadão (e nestes se inclue o de vo tar) é indispensavel, para não 
ficar ao w ·bilrio das Gamaras legislativas o poder de reduz ir ou 
annullal' taes direitos, desnaturando com isso o systema ada-
ptado". Todos os termo-s e partes enfre parenthesis são do auto:r . 
(Vide: Constituição Federal Brasileira, com breves explicações, 
por BaTbalbo, 5." edição, revista e augmentada, 1820, pagina 75.) 

ATaujo Castro tambem diz: "A Constituição não impede que 
as mulheres sejam alistadas como eleitoras. Elias estão inc luidas 
entre os cidadãos bras ileiros". 

E, quando, no Codigo Civil, por exemplo, se julga necessario 
estabelecer alguma differença entre o homem e a mulher, como 
entre os pro•prios homens, os termos empregados são categoricos. 

Diz a Constituição, no seu Art. 72, § 1.º : "Ninguem pode ser 
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma cousa, sinão em 
virtude de lei". 

Como então, e apoiado em que lei, se poder á negar o alista-
mento eleitoral á mulher brasileira? 

Diz ainda a Constituição, no seu Art. 72, § 2.º: "Todos são 
eguaes perante a lei". 

E, no seu commentario, á pa1gina 76, da obra citada, o mestre 
Barbalho accrescenta: "Organisado politicamente o paiz para a 
manutenção da liberdade e garantia do direito, é inadmissivel o 
ar bitrio da autoridade em suas relações com o individuo; este só 
deve obediencia á lei e aos actos da autoridade que se conf armam 
com a lei. Isto é um dogma fundamental dos governos livres. 
Outro dogma é a garaptia perante a lei. Cidadãos de um mesmo 
paiz e vivendo sob a mesma consliluição li beral, têm todos as 
mesmas garantias. A lei, a administração, a justiça, serão eguaes 
para todos elles". 

Onde existe, pois, a applicação de uma lei que nega o voto 
á mulher brasileira? Onde ha justiça na negação de tal direito? 

A Constituição, no mesmo Art. 72, § 16, diz ainda : "Aos 
acc11sados se assegurará na lei a mais plena defeza, com todos 
os recursos e meios essenciaes a ella, desde a nota de culpa .... , 
com os nomes do accusador e das testemunhas" . 

Si cidadão somente se refere ao homem e não á mulher, 
accusados tambem, e para conservar uma natural e justa cohe-
rencia, só se pode referir ao homem. Não haverá, pois, mais ga-
rantia para a mulher brasileira e nem poderá ella mais ser 
accusadora. Só lhe serão conced•idas excepções em condições ex-
cepcionaes e quando o homem, guiado por sentimento de bon-
dade, quizer fazer-lh'as. A mulher brasileira, com a Constituição 
tão liberal de nossa Patria, achar-se-ha, então, em bem peiores 
condições do que a mulher dos tempos mais negros da historia: 
sem a menor culpa formada, ella será lançada, a bel prazer, ás 
feras ou aos supplicios os mais atrozes inventados pelos caprichos 
de um algoz. 

Pelo § 26 do mesmo Art. da Constituição, não haverá mais 
autoras de obras litterarias e artisticas. E, pelo § 28 do dito ATt., 
serão as mulheres privadas de seus direitos por motivo de crença 
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religiosa, e, naturalmente, serão eximidas do cumprimento de 
qualquer dever civico, podendo ellas tornar-se impunemente es-
piãs e trai-doras da Patria. 

Quantos contrasensos I Quanta incoherencia ! 
Neste oaso "pode ser que a humanidade assista á confusão 

dos papeis"; á confusão, no Brasil, sim, de todos os artigos da 
Constituição e de todas as leis e regulamentos que permittem 
a uma Nação ser parte iRtegrante dos povos cultos. 

CONCLUSõES 

As obrigações e os direitos civicos, CIVIS e politicos muitas 
vezes se confundem p·or sua extrema affinidade, a lei não ex-
ceptuando delles a mulher. 

Onde houve necessidade de os restringir, tanto para os ho-
mens como para as mulheres, os legisladores sempre usaram de 
t ermos concisos e inequívocos. 

Mas, si a lei define claramente certas restricções para uns 
e para outras, não o fez quanto ao direito de voto, no que diz 
respeito á mulher. 

Nem podemos, tampouco, levar em conta o que em outros 
paizes se fez ou se tenciona fazer, o que em outros paizes se 
prohibe ou se permitte; estamos diante da nossa Constituição 
que é formal, e devemos Tespeital-a, mesmo que, em certos ca-
sos, a sua applicaçã·o seja contraria aos nossos desejos. 

Diz o M . . Juiz que a capacidade de cidadão depende de sua 
idoneidade para o trabalho, de sua aptidão para defender a pa-
tria, de pegar em armas, de bater-se por ella e pugnar pelos 
seus direitos na imprensa, na tribuna, na praça publica, com 
as energias e vehemencias proprias do organismo viril e admitte 
que ha mulheres capazes de fazer tudo iss·o, lembrando, por 
fim, com o deputado Pedro Ameri.co, a missão domestica e mo-
ral da mulher. • 

Tomarei a liberdade de ponderar que, em nossos dias, urna 
guerra depende mais de uma geitosa e mesmo de uma manhosa 
diplomacia do que da força bruta dos tempos idos, pois viu-se, 
durante a ultima grande guerra, á qual em parte assisti, que a 
conducção della foi grandemente dilplomatica, havendo relati-
vamente numero muito inferior de soldados empregados nos 
ataques obrigados do que nos outros serviços, e que nestes a 
mulher desempenhou um papel indispensavel e importantissimo, 
o que tanto vale c.orilo pegar em armas materiaes e concretas. 

Si ha homens que podem pegar em armas, ha muitos que 
não o podem fazer e que nunca o fizeram nem o farão. 

Quando nessa grande guerra, cada um tratou de defender 
a Patria, as considerações sentimentaes do lar ficaram relega-
das para um plano muito inferior . 

E nem se pode admittir hoje que a Patria dependa tambem 
e principalmente de gritos na praça publica, com toda a vehe-
mencia imagin.auel. 

Si estes podem ser meios uteis á defeza da P,atria, em certas 
occasiões, ha, sem duvida, muitos outros e indispensaveis para 
servil-a com honra € merecimento, sem ser.em, por parte da 
mulher, unicamente occupações domesticas. 

Si, por outro la.do, ba mulheres que não são capazes de ser-
vir a Patria e ipso facto devem ser a causa da exclusão categorica 
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e geral das mulheres do alistamento eleitoral, devemos confessar 
e a,dmittir que muitos homens se acham nas mesmas condições 
de incapacidade, constando, não obstante, os seus nomes das 
innumeras listas de eleitores, sem possuirem, para isso, regalia 
especial em . nossa Constituição. 

Si ainda se considerar como impedimento ao direito de 
voto da mulher, as suas obrigações domesticas, por lhe tomarem 
muito tempo, devem-se tambem pesar na balança da justiça as 
obrigações domesticas que incumbem ao homem, e que neste 
caso são egualmente um serio impecilho ao mesmo direito de 
voto. 

Negar o direito de voto á mulher, é negar a utilidade da 
mulher em tantas occupações onde só o homem er a visto antes; 
no correio, no telegrapho, no comrnercio, na industria, na lavoura, 
deveria ser excluida a legião de mulheres que desempenha, a con-
tento geral, um trabalho honesto e mu ito vantajoso para o progresso 
e o ·engrandecimento do Paiz, sem ser unicamente na tranquilli-
dade do lar, cuidando da ordem domestica. 

Das escolas normaes, das universidade, das faculdades e até 
das enfermarias deveriam então ser excluidas tambem as mulhe-
res, por não terem tempo para tanto, quando sua unica missão 
é domesizcú 

A mulher não mais poderia occupar-se da arte da musica 
(existe só o termo musicas), da pintura, da litteratm:a, da advo-
cacia, etc.; não mais poderia ser medica, advogada, pharmaceutica, 
dentista, e muito menos serventuaria publica ou professora, pois 
todas essas occupações vem tomar muito tempo do destinado á 
sua missão domestica. 

Foi, naturalmente, pensando de accordo com a Constituição, 
que o Exmo. Sr. Ministro da Justiça, não ha muitos dias, nomeou 
a Sra. D. America Jordão da Luz, para o cargo de official jura-
mentado do 16.º tabellionato da Capital da Republica. 

A maior parte das mulheres, hoje, não vive só na tranquilli-
dade do lar, cuidando da ordem domestica, e nem por isso ha 
uma confusão de papeis. 

E, nos paizes em que a mulher vota, não consta ter havido, 
até hoje, inversão de papeis; pelo contrario, a moralidade de 
sua presença muito tem contribuído para o bom resultado dos 
trabalhos da Nação. 

A mulher, só ou em companhia de seu esposo, intelligente-
mente e quando o pode, cuida em avolumar o peculio que ha de 
servir para garantir uma velhice menos penosa. 

Assim pode ella tambem ajudar grandemente nos negocios 
publicos. 

A capacidade da mulher é muito grande e pode ser maior 
ainda si ella usar do voto a que tem direito. 

A mulher intelligente pode dar á Patria muito mais do que 
o simples serviço domestico; ella o tem provado. No terreno da 
politica, não pode, portanto, ser menospresado o seu valioso 
concurso moral. 

Quanto a tomar em consideração certas restricções aos direi-
tos da mulher, em outros terrenos, não posso tampouco acceitar 
tal alvitre como base para recusa incondicional do seu voto, 
garantido pela Constituição. 

A mulher brasileira tem direito de ser eleitora quando ella · 
o quizer, sem lei especial, mas pela propria força da Constituição 
Federal. 
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Porém, si mais tarde se verificar a necessidade de alguma 
r egulamentação especial na execução desse direito, que se trate 
então çle remodelar convenientemente a lei eleitoral, como aliás 
muitas vezes já se tem feito, pondo-a em justo accordo com as 
exigencias da epocha e da pratica. 

Por emquanto, nenhuma restricção existe a tal respeito; por 
isso,. aqui deixo consignados os meus mais energicos e vehemen-
tes protestos contra o tolllimento de meus direitos de "cidadão 
brasileiro". 

Ad summam : 
Por tudo quanto precede, peço que o despacho pessoal, sin-

cero e leal do M. Juiz seja reconsiderado e que se conceda, pura 
e simplesmente, a inclusão do meu nome na lista dos eleitores 
desta Capital, pois non est contra leges, 

mas de Justiça. 
S. Paulo, 27 de Junho de 1922. 

DIVA NOLF NAZARIO. 
Academica de Direito. 

(Publicado na "Gazeta de Batataes", numeras 820, 821 e 822). 

Em 29 de Junho de 1922, foi-me communicada a seguinte 
resposta do M. Juiz: 

"Recurso eleitoral da Sé. 
Recorrente: Srta. Regina Cecilia Maria Diva Nolf Nazario . 

zario. 
Recorrido: o M. Juiz da 1.ª Vara. 
Resposta do M. Juiz ás razões do recurso. 
Egregia Junta de Recursos. 
Não vejo em meu despacho da fls . 8 a sentimentalidade des-

coberta pela recorrente. 
Penso, p elo contrario, que tudo alli é positivo, quer quando 

alludo ás fragilidades do sexo a que pertence a recorrente, e 
quer quando aponto o Direito Consuetudinario a repellir, no 
Brasil, a intervenção do elemento feminino na vida politica. Os 
principias que definem a capacidade em relação ao sexo possuem 
um cunho especial que não se confunde com o dos demais prin-
cipias reguladores da extensão da faculdade e exercicio de direito5. 
A razão é que a natureza ahi intervem de modo mais ostensivo 
marcando e delimitando os papeis na scena juridica. No estabele-
cer as restricções da capacidade em relação ao sexo é que se 
percebe toda a difficuldade e se comprehende todo o cuidado 
que deve ter o legislador para bem definil-·a, tendo em attenção 
as variações que deve soffrer essa capacidade, conforme o genero 
de actividade escolhida pelo individuo. Homens e mulheres são 
a seu turno capazes ou incapazes segundo a actividade que delle 
se exige nas relações da vida juridica. Ninguem nega, por exemplo, 
a incapacidade dos homens, geralmente fallando, para pagear 
creanças, assim como ninguem nega a incapacidade da mulher, 
em geral, para servir em regimentos de artilharia e cavallaria. 
Não se pode julgar da capacidade feminina sem ter em attenção 
o genero de actividade e sem abstrahir dos casos de excepção. 
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P r etender , que a mulher , em ger al, possu e cap acidade p ar a a 
profissão ás armas, por exemplo, só por que algumas represen-
tant es do sexo tomaram parte na guerra, ou porque muitas ou-
t ras sabem curar, advogar e estudar direito é cahir nos vicios 
da / aliar ia acc identis e da enm zmeratio imperfecta condem nados 
pelos logicos de todos os tempos. A verdade é que r estricções h a 
que resaltam com evidencia das condições inherentes á natureza 
feminina. E está neste caso a restricção relativa ao exercício p o-
lítico do direito do voto. Dariam para ench er um volume as 
razões de ordem moral e social, (para não fallar em outras) que 
confirmariam aquelle asser to. Não cabem numa simples respos-
ta, como esta, em processo rapido de recurso eleitoral, tanto mais 
que os illustres membros da Junta certo bem as conhecem e as 
dispensariam. A recorrente argumentou ainda com o silencio da 
Constituição. Mas esse silencio, depois do esforço dos feministas 
para que ella não silen ciasse e incluísse expressamente as m u-
lheres entre os cidadãos capazes de voto, demonstra a these con-
traria á da recor rente. E o Direito Consuetudinario se encarrega 
de provar que a expressão cidadão brasileiro, quando empre-
gada nas leis eleitoraes (cumpre frisal-o) - exprime sempre o 
cidadão do sexo masculino, conforme já disse na decisão recor-
rida, ,que ora confirmo. A E. Junta com seu alto saber, dirá se 
bem ou mal decidi. O escrivão faça seguir o recur so com a. p r es-
teza necessaria. 

S. Paulo, 29 de Junho de 1922. 
Affonso J . de Carvalho. (Nada mais) ." 

E em 3 de Julho de 1922, fui intimada do accor dam abaixo : 
"Junta de Recursos Eleitoraes do Estado de S. Paulo. 
Conclusão. 
Vistos, etc. Accordam em Junta de Recursos, negar provi-

mento ao recurso e confirmar o despacho recorrido pelos seus 
fundamentos . P. e I. S. Paulo, 3-VII-922. Washington Osoâo de 
Oliveira, Eduai1do Vicente de Azevedo, Freitas." 

COMMENTARIOS 

Assim terminou, no a1rno do Centenario da Independencia 
do Brasil, o meu primeiro pedido de alistamento eleitoral. 

E' preciso reconhecer que, na sua resoosta ao meu recurso 
o Sr .. Juiz provou, !Ilais uma vez, o seu alfo saber na applicaçã~ 
tle leis, mesmo antiquadas para a epocha em que vivemos. 

Sem haver aqui meio de applicar o que li no "Estado de 
S. Paulo", de 30 de Julho de 1922, onde é dito que "Já é tempo 
do Tribunal de S. Paulo, onde tem assento homens de larga 
capacidade intellectual, emancipar-se de umas tantas velharias 
e escancarar as janellas do espirita aos ares sadios do pro«'resso" 
é mister salientar que, em vista do movimento quasi u~iversaÍ 
em prol da emancipação política parcial ou total da mulher as 
leis que, entre nós, regem a sua situação, carecem de uma urg~nte . 
reforma para ficarmos num justo pé de egua1dade com as nações 
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mais adiantadas da civilisação hodierna, que se impõe sobre as 
civilisações anteriores, ainda mesmo que um statu quo seja, por 
muitos, considerado melhor. 

Acaso fossem as deducções pessoaes do Sr. Juiz a favor dessa 
emancipação feminina, não poderia arcar com todo o peso do 
texto da Constituição, referente á materia e apoiado por tantos 
potentados receios·os de qualquer innovação nesse campo. 

Não seria todavia a primeira vez de se agir em contrario 
á lei basica da Republica, si é que ella fosse avessa ao voto femi-
nino, por isso ella está clamando por uma remodelação, afim de, 
pelo menos, esclarecer melhor sobre questões que já não podem 
ser reguladas pelo Direito Consuetudinario, direito este sempre 
um pouco antiquado para ter merecimento, e portanto nem sem-
pre appropriado á evolução rapida do progresso actual em certos 
e determinados assumptos. 

Sem tentar nem me atrever a contradizer o Sr. Juiz, o caso 
obriga-me a sustentar o meu primeiro ponto de vista, que teria 
mais bem desenvolvido si me tivessem deixado occasião de apre-
sentar um recurso ao Supremo Tribunal. 

Trata-se ao inicio de sentimentalismo. 
E o que é, sinão aquillo que indica sentimento, sensibilidade, 

uma disposição ou uma inclinação inherente á natureza humana 
para a emo·;;ão, a ternura, a compaixão, etc.? 

O que seria de uma pessoa intelligente condemnada a ver 
todas as ·Cousas com indifferença? 

Leiam-se os debates do Congresso Constituinte, que vão 
adiante reproduzidos. 

Que manifestações são aquellas apresen1adas por tantos ora-
dores, entre os quaes o Sr. Pedro Americo, citado pelo Sr. Juiz? 

Que manifestações são aquellas sinão sentimentaes? 
Condoer-se da fraqueza da mulher, receiar por ella os grandes 

e suppostos males que lhe causaria o gozo de seus verdadeiros 
direitos politic·os, apregoar sua belleza para fins alheios a ella e 
outros tantos subterfugios para alcançar melhor um resultado 
preestabelecido, não serão manifestações s.intimentaes? 

Onde se encontram as provas inconcussas e positivas de mal-
versação, de baixeza, de improbidade, de ignorancia, de desleal-
dade, G.e torpeza, de venalidade, de fraude, de incapaci<laàe, de 
inepcia da mulher brasileira no cumprimnto de seus deveres de 
cidadão, no desempenho de seus direitos politicos? 

Onde estão os talentos oratorios, a p crspicacia diplomatica, 
a hegemonia mathematica de tantos vultos, já tradicionaes e 
quasi legendarias que illustravam as bancadas do Congresso Cons-
tituinte, para virem então demonstrar, com dados positivos irre-
futaveis e não com meras supposições graciosas e benevolentes, 
que a mulher brasileira é incapaz de ter uma opinião em bene-
ficio dos negocios publicos da Patria, que a mulher brasileira é 
incapaz de emprehender ou de apoiar qualquer tentamen lou-
vavel na vida politica da Nação?! 

Bem dizia eu, nas minhas allegações, sentir profundamente 
não ter em mãos, naquella occasião, os annae·s do Congresso 
Constituinte. 

Leia-se e medite-se o que nelles apparece. 
Chegar-se-ha á conclusão de que a emancipação feminina foi, 

naquelle tempo, uma questão, por assim dizer, condemnada antes 
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de entrar em discussão e preterida par:;i: dar lugar a assumptos 
differentes julgados de maior importancia. 

Tantas reformas houve que mai.s essa da emancipação -da 
mulher foi tida como devendo prejudicar as demais. 

E, como sempre, a mulher foi sacrificada nos seus direitos 
os mais sagrados da representação directa de sua pessoa na so-
ciedade em que vive e de que é parte integrante. 

Mas os tempos já mudaram; por isso uma reforma conve-
niente impõe-se honrosamente, imprescindivelmente. 

Não é com uma votação de apenas um quarbo do numero 
total dos Congressistas que ·podemos affirmar que o silencio · so-
bre a emancipação da mulher constitue uma deliberação, com 
foros de sempiterna, para negar, em todos os tempos, qualquer 
privilegio político á mulher brasileira. 

Demais, o argumento solemnemente apregoado do tributo de 
sangue, repetidas vezes invocado para negação do voto feminino, 
e citado pelo Sr. Juiz, tanto no seu despacho como na sua res-
posta, não parece proceder com o ambicionado valor, porque, 
si, mesmo de leve, se examinar a Constituição, vê-se que, no 
seu 1Art. 70, ella exclue dos direitos políticos justamente as 
praças de pret, aquelles, portanto, que maior contingente de 
sangue offerecem em defeza da Patria. 

Na occasião da discussão sobre . a concessão do direito de 
voto ~ mulher, no seio do Congresso Nacional Constituinte, não 
havia J ainda, é verdade, o exemplo ; mas hoje o grande e nobre 
passo \ já foi da·do em varios paizes. 

C,bm elle veiu tambem a prova de que ruiriam por terra todas 
as attribuições de fraqueza e de incapacidade da mulher para 
fins políticos. 

Tampouco nada perdeu a mulher da graça e do encanto que, 
em geral, lhe reconhecem; nem soffreu o lar, em paiz algum, de 
turbação moral ou material, com o voto feminino. 

E' de esperar que o Brasil, conscio da grandeza de sua alma 
nacional e da nobreza do conceito de suas filhas, em breve acom-
panhe o sagrado movimento regenerador de uma raça. 

DIVA NOLF NAZARIO . 



CA SOS INDIRECTOS 

IN ILLO TEMPORE 

Por decreto de 19 de Junho de 1822, o ministro José Bonifa· 
cio deu normas qualificadas de liberaes para o suffragio (em 
que os analphabetos eram admittidos a votar, quando a mulher , 
eterna, escrava, não o era 1), em que preferiram como eleitores os 
analphabetos ás mulheres, mesmo instruidas. 

Na Assembléa Constituinte de 1822 houve serias desintelligen-
cias e foi ella até dissolvida em 1823 pelo Imperador e por con-
veniencia politica. 

A nova constituição de 1832 soffreu dura reacção que a 
falseou em muitos pontos. Ella foi tantas vezes illudida na sua 
interpretação que foi até restabelecido o Congresso de Estado 
em 1841. 

As luctas políticas encarniçadas continuaram até o manifesto 
do partido republicano em 1870, que não esperou a morte do 
Imperador ·para tomar as redeas do Governo em 1889. 

Desde 2 de Dezembro de 1889, na commissão nomeada para 
elaborar um projecto de Constituição até sua final promulgaçã-0 
em 24 de Fevereiro de 1891, houve fortes divergencias e pole-
micas entre seus membros. 

223 membros do Congresso Constituinte assignaram a Cons-
tituição em 24 de Fevereiro de 1891, 3.° anno da Republica. 

Extraio dos Annaes ela Constituinte o que se segue: 
Em 4 ele Novembro de 1890, 2.º da Republica, reuniram-se 23 

Srs. Senadores no edifício do Senado. 
Em 13 de Dezembro de 1890, o Apostolado Positivista do B'ra-

sil apresentou representação ao Congresso Nacional, propondo 
modificações ao projecto de Constituição apresentado pelo Go-
verno. 

Para o art. 70, supprimam-se os ns. 1 e 2. Estas exclusõ.es, 
além de odiosas, são illusorias, porque nem os mendigos são os 
unicos cidadãos dependentes, e, nem os ana!phabetos são os 
unicos cidadãos incompetentes para exercerem a apreciação 
politica que a funcção eleitoral suppõe. Póde até acontecer que 
haja muitos mendigos e muitos analphabetos superiores em cri-
terio moral e social a muitos capitalistas e letrad0s. (Não se co-
gitou da mulher.) 

Compromisso formal dos senadores, em 15 de Novembro de 
1890 : "Prometto guardar a Constituição Federal que for adapta-
da, desempenhar fiel e legalmente o cargo que me foi confiado 
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pela Nação e sustentar a umao, a integridade e a indepen tlencia 
da Republica." (Levemente modificado depois.) 

Presentes entre outros: Pinheiro Machado, Belfort Vieira, 
Lauro Sodré, Epitacio Pessoa, Pedro Americo, João Barbalho, 
Martinho Prado Junior, Francisco Glycerio, Nilo Peçanha, Quin-
tino Bocayuva, Ruy Barbosa. 

Decide-se que a discussão do projecto seja por capitulas e 
a votação por artigos. 

Na Sexta sessão de 10 de Dezembro de 1890: 
"O art. 72 § 4º da Constituição só reconhece o casamento ci-

vil, declara que este precederá sempre as cerimonias religiosas 
de qualquer culto . Esta exigencia tem p erfeita justificação na 
actualidade, visto como o casamento civil é um instituto novo en-
tre nós e cumpre que a lei acautele interesses de terceiros e a 
boa fé dos proprios conjuges. Como, porém, essa medida é por 
sua natureza de caracter provisorio e importa uma r estricção 
á liberdade individual, deve cessar desde que tenha penetrado 
na consciencia popular a convicção de que perante a lei, só o 
casamento civil fórma a l egitima familia e confere direitos civis. 
Entende, pois, a commissão que a Constituição deve simplesmente 
consagrar o principio de que a Republica só reconhece o casa-
mento civil, ficando ao Poder Legislativo a faculdade de manter 
ou não a precedencia a que allude o texto constitucional. " 

( Commissão especial para dar parecer sobre a Constituição, 
com 34 membros, assignando sómente 21.) 

Vol. I, pag. 125. (Art. 70 da Constituição, § 1 º, n . 4º : 
"As mulheres diplomadas com titulas scientificos e de 

professoras, que não estiverem sob poder marital nem paterno, 
bem como as que. estiverem na posse de seus bens. Lopes, Bulhões, 
Casimiro Junior." 

Nos annaes do Vol. I, fallaram muito os Srs. Zama, Ruy Bar-
bosa, Barbosa Lima, Augusto de Freitas, Tost a, José Hygino, 
Coelho e Campos, Amaro Cavalcanti, Badaró, Seabra, Bernardino 
de Campos, Saraiva, etc. 

Vol. II, pag. 221, encontra-se: "art. 70, substitua-se pelo se-
guinte : São eleitores : 1. os cidadãos maiores de 21 annos, que 
se alistarem na fórma da lei; 2. as cidadãs, solteiras ou viuvas 
que são diplomadas em direito, medicina ou pharmacia e as que 
dirigirem estabelecimtntos docentes, industriaes ou commerciaes. 
§ 1.º Não gosam do direito politico para as eleições federaes ou 
para as dos Estados: 1.º, os mendigos; 2.º, os analphabetos; as 
mulheres casadas; o mais como se acha no proj ecto. B. R. Sá An-
drade, Cesar Zama." 

Na sessão de 12 de Janeiro de 1890, o presidente diz que o 
Regimento Interno não é respeitado e constitue um exemplo pouco 
edificante e trouxe mais de um incidente desagradavel. 

A discussão da questão religiosa foi bastante vehemente. Na 
sessão de 13 de Janeiro até appareceu uma Representação do ar-
cebispo da Bahia. 

Na mesma sessão o Sr. Epitacio Pessoa pede fazer constar 
rectificação de que assignou a emenda sobre voto feminino só-
mente quanto á primeira parte. 

"Declaração de direitos. Accrescente-se onde convier : 1.º 
Fica garantido ás mulheres a plenitude dos diritos civis, nos 
termos do art. 72. 2.º Fica conferido o direito eleitoral ás mu-
lheres diplomadas com titulas scientificos e de professora, ás 
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que estiverem na posse de seus bens e ás casadas, nos termos 
da lei eleitoral. Sala das sessões, 1.º de Janeiro de 1891." Assi-
gnado por 32 membros, entre os quaes: Saldanha Marinho, ilo 
Peçanha, Epitacio Pessoa, Cesar Zama. 

Na sessão de 12 de Janeiro de 1891: 
";lmerico Lobo - Já nem se pode fallar em patriotismo, que 

entre nós parece uma planta exotica." 
E ainda: "O nobre ministro dá-se ao prazer esthetico de 

mandar alargar a bitola da Estrada de Ferro de S. Paulo e Rio." 
E mais: " a Republica não é a barreira contra o progresso, 

ao contrario." 
Adiante o Sr. Serzedello diz: "Não raras vezes aqui são sup-

primidos, nos discursos publicados, os apartes, e outras vezes, 
completamente aduJterados. O que é certo é que muitas vezes os 
discursos não encerram exactamente o que se passa nesta casa." 

Muniz Freire - Estamos discutindo o tituJo da declaração 
de direitos, e a liberdade bancaria eu considero um direito in-
alienav.el. 

Sou francamente partidario dessa liberdade, que compre-
hende implicitamente a de emissão, porque a emissão é uma 
funcção congenita e elementar da instituição bancaria, desde 
que não se afaste da obrigação fundamental da conversibilidade, 
que é a garantia do publico e o freio contra o abuso do credito. 

Em relação á materia da secção primeira, Sr. Presidente, te-
nho tambem algumas observações a fazer sobre importantes as-
sumptos que ahi prendem a attenção. 

Lastimo a disposição do art. 70 § 4º, que coarcta o direito de 
voto aos religiosos, e nesse particular não preciso juntar razões 
ás que adduzi em começo; lastimo tambem que, com a recusa do 
voto aos analphabetos, continuemos a fazer criterio politico da 
circumstancia de o individuo saber ler e escrever. (Apoiados.) 

Desde que todos os cidadãos são obrigados a prestar serviços 
á patria, independentemente dessa condição, e concorrem igual-
mente para o bem publico sem differenciação de gráo por tal mo-
tivo, acho que se deveria estender tambem a todos o uso do voto. 

Mas, não devo concluir, Sr. Presidente, sem occupar-me, no 
desenvolvimento desta materia, com a idéa manifestada por illus-
tres membros do Congresso, de estender o voto até as mulheres. 

Com o maior respeito, que devo aos autores de semelhante idéa 
e áquelles que a adaptam, devo declarar, Sr. Presidente, que essa 
aspiração se me afigura immoral e anarchica (não apoiados), por-
que, no dia em que a convertessemos em lei pelo voto do Con-
gresso, teriamas decretado a dissolução da familia brasileira. (Não 
apoiad·os.) 

Senhores, a sociedade humana não está assim constituida por 
actos, nem por convenções que possam ser arbitrariamente modi-
ficadas. 

Nesse cyclo immenso de gerações, que formam a continui-
dade na vida da humanidade, a mulher teve sempre, e cada vez 
mais, a funcção que lhe é propria, como typo espontaneo de su-
premacia da sociabilidade. 

Ora, querer desviar o espírito feminil desse dever, dessa 
funcção, que é a base de toda a organisação social, cujo primeiro 
gráo é a familia, para leval-o ao atrito das emulações praticas, no 
exercicio de funcções publicas, é decretar uma concorrencia dos 
sexos nas relações da vida activa, nullificar esses laços sagrados 
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da familia, que se formam em torno ela vida puramente domes-
tica da mulher, e corromper a fonte preciosa da moralidade e da 
sociabil1dade que ella mais directamente representa, demandando 
como condição de pureza, a sua abstenção completa da vida p ra-
tica. 

O Sr. Fróes da Cruz - Por que motivo? 
O Sr. M.un iz Freire - Creio, Sr. Presidente, que o esp irita 

esclarecido elo Congresso não deixará vingar essa tentativa anar-
chica. 

O Sr. Fróes da Cruz - Como considera o voto - fun cção ou 
direito? Si é um direito, é facto da vida social. 

O Sr. Muniz Freire - Mera questão de palavras, de assento 
metaphysico. 

Desde a familia até o mais elevado gráo de sociabilidade, to-
dos temos funcções a realisar. 

O homem é, pela sua superioridade de caracter, votado prin-
cipalmente ás labutações da vida activa; a mulher, pela sua su-
perioridade de affectos, tem na v1da domestica o seu destino a 
realisar. 

Confundir esses principias seria desorganisar a familia e a 
sociedade, porque é exactamente pela sua condição domestica, 
ao abrigo da necessidade de exercer activamente as qualidades 
praticas do caracter , que a natureza moral da mulher pôde des-
envolver-se através de to das as civilisações; e, si se imaginasse 
um instante na vida da humanidade em que essa base organica 
da vida social se interrompesse, nós degradariamos passo a passo 
para as especies animaes inferiores, a começar pela dissolução 
da familia, que assenta essencialmente sobre esse bellissimo fun-
damento - a influencia mor al exercida pelo sexo feminino. 

O Sr. Espirita Santo - Si o meu collcga deduzir a noção 
scientifica do direito, não tirará essas conclusões em relação á 
mulher. O voto compete tanto ás mulheres como aos homens.· 

Estas razões que V. Ex. está dando para as mulheres servem 
p ara os padres. 

O Sr. Muniz Freire - Nada temos com os padres, para o es-
tado todos são cidadãos. 

Não devemos emprestar ás mulheres aptidões que ellas nao 
teem; a mulher revelou-se sempre balda de qualidades praticas, 
ao passo que brilhou sempre pelos attributos moraes . Querer dar-
lhe funcções, das quaes pela sua natureza ella esteve sempre afas-
tada, é pretender corrigir a obra da natureza humana. 

Sr. Presidente, vou ceder a tribuna a quem melhor do que eu 
(não apoiados) possa vir occupal-a com vantagem para o Con-
gresso. 

Não fui daquelles que trabalharam para a ·grande acção re-
volucionaria de 15 de Novembro ... 

O Sr. Sá Andrade - Mas foi um elemento moral. 
O Sr . Muniz Freire - . . . mas trabalhei sempre e disso me, 

orgulho, na modestia de minha vida de provinciano ignorado e 
obscuro, no recanto de minha querida terra natal, por todas as 
aspirações incondicionaes do espirita liberal do paiz; e tive a 
honra de ser um dos fracos combatentes das duas causas mais 
gloriosas em que se tem empenhado no Brazil esse espirita li-
beral, de todos os matizes - a abolição e a federação . 

. . . que esta vasta patria se avantaje até pelas suas grandes 
conquistas sociaes, ás outras nações do planeta." 
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E citou uma fabula allemã: 
"Perguntaram um dia á aguia porque razão creava os seus 

filhos desde muito tenros na immensidade dos espaços; e ella 
respondeu: poderiam elles, depois de crescidos, chegar perto do 
sol si eu os creasse aqui na terra! 

Si desejamos para o nosso paiz a gloria de altos destinos, e a 
gloria ela precedencia nos grandes exemplos que devem ser se-
guidos e imitados, devemos desde já ir a,quecendo as nossas in-
stituições ao calor elos principios regeneradores do nosso se-
culo. (Muito bem; muito bem. O orador é felicitado.)" 

Estavam presentes entre outros: Prudente de Moraes, Ruy 
Barbosa, Campos Salles, Pinheiro Machado, Wandenkolk, Silva 
Paranhos, Lauro Sodré, Barbosa Lima, Epitacio, Pedro Americo., 
João Barbalho, Custodio ele Mello, Nilo Peçanha, Lopes Trovão, 
Bernardino ele Campos, Francisco Glycerio, Moraes Barros, Do-
mingos de Moraes, Roclolpho Miranda, Leopoldo Bulhões, Lauro 
Muller, Julio de Castilho, Assis Brasil, Homero Baptista, Numa 
Barreto. 

Na mesma sessão encontra-se: Da representação enviada ao 
Congresso Nacional pelo Apostolado Positivista do Brasil, pro-
pondo modificação no projecto da Constitmção apresentado pelo 
Governo, por inter.medio do cidadão Demetrio Ribeiro, deputado 
pelo Rio Grande do Sul, é dito que é preciso aproveitar todas as 
forças da nação, entre as quaes a força moral que reside especial-
mente na mulher, que forma o seu ponderador moral, assim como 
os theoristas formam o seu ponderador intellectual. (A mulher não 
poderá reunir os dois elementos?) 

Lauro Sodré, que é a favor da concessão elo voto aos anal-
phabetos, diz: Por esta disposição do projecto, á qual não posso 
dar o meu voto, grande massa da nação brasileira será privada 
do exercício da funcção do suffragio. Não posso dar o meu voto 
a este verdadeiro esbulho com que se tenta ferir todos os que 
não sabem ler nem escrever, ainda que trabalhem tanto na obra 
do progresso da nação, como aquelles que tiveram a for tuna de 
aprender a assignar o seu nome, curto estalão por onde a lei quer 
aferir a capacidade moral do cidadão brasileiro. 

Acredito que esta disposição inquina o projecto aos olhos dos 
verdadeiros democratas, e, consultand0 a minha consciencia, eu 
não podia dar o meu voto para que passasse esta lei em flagrante 
contradicção com os novos princípios funclamenta·es consagra-
dos na carta constitucional do meu paiz." 

No Vol. II, pag. 246, continúa: 
"O Sr. Lauro Sodré - Senhores, esta questão de direito es-

tamos vendo que a cada momento soffre restricção. 
O Sr. Zama - Amesquinham muito o papel da mãe de fa-

milia, dando-lhe a interpretação que alguns collegas querem dar. 
O Sr. Lauro Sodré - Não penso que essa interpretação seja 

dada pelos que andam de accôrdo commigo. 
O Sr. Zama - Não me refiro ao nobre representante; refiro-

me ao collega que hontem fallou e que qualificou até de indecente 
a proposta. 

O Sr. Muniz Freire dá um aparte. (Os termos do aparte não 
constam dos Annaes.) 

O Sr. Lauro Sodré - Creio que foi mal apanhada essa phra-
se, porque sei que o meu distincto collega, justamente subordi-
nado aos princípios philosophicos, que me traçam a orientação, 
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não defenderia senão a opinião que tenho a honra de defender 
neste momento. 

Com esta emenda, Sr. P r esidente, que reputo filha de uma 
democracia anarchica, revolucionaria, metaphysica e irreflecti-
da (apoiados e não apoiados), com esta emenda corre p arelhas 
outra, que manda consignar no nosso pacto fandmental a lei do 
divorcio." 

Recebendo muitos apartes sobre o divorcio, a questão não 
voltou para o voto feminino, mas p assou para as medidas de ex-
cepção contra o clero catholico, que, diz Lauro Sodré, constitue 
um perigo social, exigindo medidas de rigor diante da arvoração 
de sua bandeira politica contra a republica, accrescentando que 
a religião catholica não tem r aizes : a massa popular que é ex-
plorada pelo clero, não tem convicção; esta massa é puramente 
fetichista. 

"Um Sr. Representante - No Mexico, o imp era-dor Maxirnilia· 
no entrou, porque um padre lhe abriu a porta." 

Como vemos, a discussão sobre assurnpto religioso foi ve-
hernente. 

"Lauro Sodré - Lamento que algu ns illustres . representantes 
levantassem aqui a idéa, que reputo anarchica, desastrada, fatal, 
do direito de voto estendido ás mulheres. (Muitos apoiados e não 
apoiados.) 

Eu, senhores membros do Congresso, sou insuspeito, porque 
nesta questão só obedeço aos principi-os de uma doutrina philo-
sophica, que adopta corno um de seus lernmas e exiomas que a 
mulher é a providencia moral da familia (apiados e muito bem), 
que o homem deve ser o amparo e a protecção para a mulher. 

Sou dos que entendem que o dever dos governos é levantar 
exactamente o nivel moral da mulher, e fazer cessar· essa especie 
de ilotismo intellectual, aniquilador em que ell a tem jazido até 
aqui; é dar ao sexo feminino a inslrucção completa, solida, en-
cyclopedica e integr al, que seja a gar antia de sua interven ção 
benefica, de sua acção efficaz nas sociedades. 

Eu não quero que a mulher seja privada de intervir sobre o 
meio social, não; defendo exact amente esses principias que exi-
gem a sua preparação intellectual, afim de que ellas possam ser 
collaboradoras efficazes,, possam ser fecundissimos auxiliares da 
tarefa que nos incumbe, qual a de gerir com mais vigor, a de 
dirigir a collectividade de que todos nós fazemos parte. Essa 
elevação do nivel moral pela instrucção da mulher ha de resti-
tuir-lhe o . p apel que ella na actualidade não tem, mas que seria 
completamente desvirtuado si nós, em logar de levarmos luzes a 
seu cerebro, fossemos trazel-a para um terreno onde sua compe-
tencia ha de ser necessariamente vencida (apoiados) ; porque, si 
ella póde vencer-nos pelos conselhos e si póde guiar-nos pela sua 
acção m01·alisadora, si póde immiscuir-se activamente, poderosa-
mente nos destinos de uma nação por sua mtervenção benefica e 
constante sobre os esposos, sobre os filhos, sobr e os irmãos, é 
incontestavel que, no momento em que nos formos abrir-lhe o 
campo da política, no momento em que nós formos dar-lhe ac-
cesso no campo das industrias, ella terá necessariamente de ceder 
diante do poder da força, ella terá necessariamente de ceder 
diante da superioridade do nosso sexo nesse terreno. 

O Sr. Zama - Não é a consequencia. 
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Um Sr. Representante - V. Ex. assim nega-lhes um direito. 
(Ha outros apartes.)" 

Vol. II, pag. 249: 
"O Sr. Lauro Sodré - Senhores, si a Republica ha de ser 

fatalmente aquillo que o povo quizer, como ouço dizer em aparte, 
ella ha de ser forçosamente a autonomia para todas as conscien-
cias, a garantia do livre exercício de tod:.is as actividades mate-
riaes, intellectuaes e moraes, porque só assim ella ha de ser um 
bem geral, um bem commum. 

O Sr. Zama - E nós os catbolicos não queremos mais." 
Adiante, na pag. 253: 
"O Sr. Dutra Nicacio - Plena .liberdade, portanto para a 

intervenção dos individuas na ordem politica." 
Adiante, na pag. 254: 
"O Sr. Moraes e Barros - Nós que acp.ú estamos viemos 

com os votos desses estrangeiros." (Isto em se tratando do re-
conhecimento de cidadania brasileira aos estr angeiros residen-
tes no Brasil em 15 de Nov. 1889.) 

Adiante, pag. 267: 
"O Sr. Barbosa Lima - Não concordo no direito do voto 

das mulheres, não pela questão de direito .. . 
O Sr. Serzede llo - Mas pelas funcções sociaes que a mulher 

exerce. 
O Sr. Barbosa Lima - ... porque a mulher é capaz de abor-

dar a mais alta questão de transcendencia mathematica. Eu sei 
que a mulher é capaz do mais arrojado cornmettimento - Jean-
ne d'Arc ao lado de Bayard; mas, sei que estes são casos ex-
cepcionaes. A sua intelligencia é sob certos aspectos superior e 
sob outros inferior á masculina. 

A mulher é mais capaz do que o homem; nós temos maior 
poder de •abstracção. 

A mulher tem o sentimento que a torna superior ao homem; 
ella tem a superioridade do coração. Toda a sua dedicação para 
com o filho não só quando o alimenta, como durante a primeira 
infancia, é pouca attenta · a complexidade da educação. 

Cabe-lhe a gloriosa e difficillima tarefa, na qual é ella in-
substituível, de acompanhar momento por momento o triplice 
desenvolvimento do filho, de observar-lhe o desabrochar das 
boas e das más inclinações, de esforçar-se por cohibir estas e 
accentuar aquellas. 

O coração do homem está formado aos sete annos, emfim, 
quando sobre elle actua o fecundo influxo da diuturna inter-
venção materna, ai delle quando esta providencia moral lhe fal-
lece. 

Dae á mulher a faculdade de votar e raríssimas serão as que 
tr-oquem os encantos do seu nobre emprego pela ingratidão dos 
embates eleitoraes ou pela seccura e aridez das luctas parlamen-
tares. 

Demos o direito de voto á mulher. Pois bem, seja uma fa-
milia que tenha, além da mãe, duas ou tres filhas maiores, so-
gra, tias, cmfim, diversas senhoras e diversos ·parentes. Dá-se 
uma eleição; nós estamos, já o disse, em verdadeira anarchia, 
moral e mental; na eleição municipal, discordam; na eleição 
geral, discordam tambem. Que poderia acontecer? O seguinte: 
A mulher, em lagar de estar entregue a este grande problema, 
para o qual todos os momentos são poucos - a educação dos 
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filhos, está accentuando as dissenções, ficando ass im a lado a 
unica base de estabilidade da familia que, por sua vez, é a base 
da estabilidade, da harmonia e do progresso sociaes. 

Vozes - Muito bem, muito bem. Applausos; o orador é 
cumprimentado." 

Na sessão 31.", de 13 de Janeiro de 1891, não compareceram 
Nilo Peçanha, Rodrigues Alves, Moreira da Silva , :Rangel Pes-
tana, Alcindo Guanabara, Antonio Prado, Adolpho Gordo, Ro-
dolpho Miranda. 

Na 32" sessão, de 14 de Janeiro de 1891, o Sr. Lacerda Cou-
tinho é contra o direito eleitoral aos analphabetos, que chama 
de idéa generosa apresentada e sustentada pelo Sr . Lauro So-
dré, um dos mais brilhantes talentos deste Congresso. 

"O Sr. Lacerda Coutinho - Meus senhores, desejava dizer 
ainda algumas palavras sobre o direito de suffragio concedido 
ás mulheres; mas esta questão foi já tr atada com tanta profi-
ciencia por dous membros deste Congresso, o distinctissimo 
representante do Ceará, e o não menos illustre representante do 
Pará, que me podia considerar dispensado de adduzir alguma 
cousa neste sentido. Entretanto, direi o seguinte: 

O direito de suffragio ás mulheres foi · proposto em 1789, 
na Assembléa Nacional Franceza. Esta idéa foi recebida com 
motejos e chufas, por certo incabiveis, porque, si ha ente que 
mereça todo o respeito e consideração, é a mulher. 

Um Sr. Representante - Entretanto, querem fazer della 
escrava. 

O Sr. Lacerda Coutinho - A mulher não é absolutamente 
a escrava e neste ponto V. Ex. labora em perfeito erro. E' a se-
nhora. Representa a senhora do marido n<1 sociedade e domina 
no lar. Não é só a dona da casa, é a senhora. 

O Sr. Lopes Trovão - E é por isso que fazem politica na 
nossa ausencia. (Ha outros apartes.) · 

O Sr. Lacerda Coutinho ...:_ Já que 05 nobres representan-
tes me contestam, não tenho remedio sinão adduzir algumas 
considerações. 

Apesar dos esforços de Condorcet, a idéa de suffragio elei-
toral concedido ás mulheres, em França, foi repudiada. 

Em parte alguma do mundo encontra-se a mulher gozando 
do direito eleitoral. 

Dous distinctos publicistas, Laboulaye e Stuart Mill, pro-
nunciaram-se a favor do direito de voto á mulher. O primeiro 
escuda-se com a opinião de Aristoteles, que diz que a mulher é 
a metade do genero humano; accrescenta, por ém, que ella só 
tem conseguido ser c011si-der ada como tal civil, mas não poli-
ticamente fallando. 

Esqueceu-se Laboulaye de que o mesmo Aristoteles affirma 
que o homem (vir) é o unico ente capaz de exercer a funcção 
politica. (Apartes.) E' o que diz Aristoteles, a propria autoridade 
invocada por Laboulaye. 

De resto, senhores, abslrahindo a França, onde essa idéa 
não encontrou apoio, em qualquér outra I.iarte do mundo não 
o tem obtido. 

O Sr. Lopes Trovão - E' que a mulher em França, politi-
camente, tem sido considerada como um elemento reaccionario, 
como uma arma do clericalismo." (Talvez tenham tido a mesma 
opinião no Congresso Constituinte.) 
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"O Sr. Lacerda Coutinho Mas em qualquer outra parte 
do mundo este direito não é reconhecido . (Apartes.) 

Entrando na questão de saber si o direito de suffragio é 
um direito natural ou urna funcção política, conclue Laboulaye 
que nesta ultima hypothese não duvida admittir que se negue 
ás mulheres esse direito, como se pode egualmente negar a ou-
tros membros da sociedade. 

Um Sr. Representante - Em certos pontos dos Estados Uni-
dos; as mulheres gozam de direito de elegibilidade. (Ha outros 
apartes.) 

O Sr. Lacerda Coutinho - O argumento a respeito dos anal-
phabetos é o mesmo com relação á mulher; a mulher não tem 
capacidade.. . (Trocam-se varios apartes.) 

Oh! como entendem os senhores a capacidade 1 
Os nobres representantes não me comprehenclem: fallo em 

capacidade juriclica, não fallo em capaci:lade intellectual; re-
conheço que a mulher é dotada de funcçfüs intellectuaes seme-
lhantes ás elo homem; muitas vezes o excede; mas isto são ex-
cepções, e com as excepções não se argumenta, porque não des-
troem a regra, antes a confirmam. 

Mas digo, a mulher não tem capacicl::trle, porque a mulher 
não tem no Estado o mesmo valor que o homem. 

Ponhamos ele parte o imposto que paga a mulher, que é 
em muito menor proporção, muito menor; ponhamos isto de 
lado, porque a nossa Constituição não exige o imposto para o 
exercício elo direito eleitoral, mas, pergunto: a mulher pode 
prestar o serviço militar? pode ser soldado, ou marinheiro? 

Um Sr. Representante - Mas o analphabeto póde. 
O Sr . Lacerda Coutinho - Mas é incapaz pelas razões que 

acabei de dar. (Trocam-se muitos apartes.) 
Vejo que os nobres representantes querem o reinado da rai-

nha Crinolina. (Continuam os apartes.) 
Mas, Sr. Presidente, quando ás mulheres coubesse esse di-

r eito, entendo que não se lhes devia dar; e digo mais, ellas não 
o acceitariam, porque si acreditam elevar a mulher, dando-lhe 
o direito de voto, não fazem mais do que amesquinhal-a, fa-
zendo-a descer da elevada altura em que se acha collocada, da 
esphera serena de mãe de familia, para vir entrar comnosco no 
lodaçal das cabalas e tricas eleitoraes. (Apoiados e apartes .) 

A mulher deve ser educadora da filh -1, que tem de succe-
der-lhe nas virtudes domesticas; arredal-a do sanctnario da fa-
milia, é privar o filho da solicitude com que a mãe sobre elle 
deve velar, pois é a ella que incumbe principalmente formar o 
caracter do futuro cidadão. 

Dai á mulher as funcção politicas ; e quando o homem, pro-
curando refazer-se das luctas da vida externa, buscar o remanso 
do lar, já não encontrará alli o conselho ;:; os momentos de he-
sitação, o conforto nas horas de desalento, o applanso e a con-
gratulação nos dias de triumpho, mas sim uma nova !neta, muito 
mais penosa, muito mais cruel, pois será então a metade de si 
mesmo que se voltará contra a outr.a met::rde. 

Mais um argumento; um argumento dl.! ordem physiologica. 
Um Sr. Representante - A natureza f> a mesma. 
O Sr. Lacerda Coutinho - O organismo da mulher é muito 

diverso; ella tem funcções que o homem não possue e estas func-
ções são tão delicadas, tão melindrosas, qu ~ basta a menor p<::r-
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turbação nervosa, um susto, um momento de excitação, para que 
estas funcções se convertam e as con~eq·uencias sejam muitas 
vezes funestas. (Apoiados.) 

O Sr. Lopes Trovão - Isto vem da educação. 
O Sr. Lacerda Coutinho - O meu illnstre collega está en-

ganado; eduque a mulher como quizer, qutl não lhe ha de mu-
dar a natureza, porquanto as leis naturaes podem-se contrariar, 
mas não se postergam. (Apoiados, muito r.em.) 

A mulher, por maior illustração que tenha, nunca deixará 
de ser mulher. Uma Sévigné e uma Stael não deixaram de ser 
mulheres pela delicadeza e exquisita sensibilidade, apanagio do 
seu sexo; pois é certo que, predominando no sexo masculino as 
faculdades intellectuaes, predominam nas mulheres as affectivas. 
(Apoiados e apartes.) 

Senhores, estou me fatigando inutilmente (não apoiados), 
porque supponho que esta é uma questão vencida. 

Espero que os nobres representantes que me contradizem 
ficarão em minoria, mesmo porque dá-se com a mulher brazileira 
(e eu fallo pelo que se passa em minha casa, e p elo que se passa 
nas casas em que tenho entrado, e não são poucas, porque sou 
medico), o mesmo que se dá com a mulher allemã, que no seu 
lar não goza de maior respeitabilidade que a nossa, a mulher 
brazileira, como a allemã, despreza o direito de voto . (Apoiados, 
muito bem. Apartes.) 

E depois, a conceder-se á muliher o direito de voto, deve-se-
lhe tambem dar o direito de elegibilidade. Imagine-se agora o 
que seria este Congresso, que já por vezes se tor na de um tumul-
tuar comparavel ás vagas oceanicas, si aqui entrasse tambem o 
elemento feminino, e achando-nos nós em proporção igual, ima-
gine-se tambem a physionomia curiosa que apr esentaria este Con-
gresso. (Risos. Muito bem! Muito bem!)" 

O orador passa para a questão religiosa. 
Continúa a questão religiosa. 
Na mesma sessão: tratou-se da questã11 religiosa. 
"Um Sr . Representante - E o que diz V. Ex. sobre o di-

reito de voto ás mulheres? 
O Sr. Coelho e Campos - E' assumpto de que não cogito; 

o que a,ffirmo é que minha mulher não irá votar." 
E continuou-se com a questão religios.1. 
Na mesma sessão, pag. 307: 
O Sr. Costa Machado - Já pedi a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Vae-se votar o r equerimento de encer-

ramento. 
O Sr. Costa Maclwdo - Já pedi a palavra pela ordem. 
O Sr. Presidente - Os requerimentos de encerramento não 

tem discussão. 
O Sr. Costa Machado - Outros tem fallado. 
O Sr. Presidente - Depois de votado o requerimento, darei 

a palavra ao nobre representante; antes não posso dar-lh'a, por-
que o requimento, repito, não tem discussão. 

Vae-se proceder a votação. 
O Sr. Costa Machado - Então, V. Ex. não me dá a palavra! 
O Sr. Presidente - Não, senhor. 
O Sr. Costa Machado - Nem para uma explicação pessoal? 
O Sr. Presidente - Não posso dar-lhe a palavra, porque o 

requerimento não tem discussão. 
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O Sr. Costa Machaào - Mas todos tem fallado . 
O Sr. Pres idente - E' um abuso, que não posso consentir 

que continue." 
Submettido a votos o requerimento de encerramento (da 

discussão do projecto de Constituição) é approvado, tendo vo-
tado 69 senhores representantes a favor e 66 contra. 

"O Sr. Vinhaes - Já tenho medo d~ pedir a palavra, por-
que o Sr. Presidente já me chama á ordem nominalmente; sinão, 
requeria a rectificação. 

O Sr. Lacerda Coutinho - Cheguei no momento em que se 
verificou a votação e votei contra o encerramento da discussão. 

Vozes - Não ha casa. 
O Sr. Presidente - O requerimento foi approvado por 69 

votos contra 66, portanto, votaram 135 merµbros do Congresso 
os quaes com o presidente fazem 136, quando a casa compõe-se 
com 135. 

O Sr. Costa Machado (pela ordem) - Sr. Presidente, dese-
jaria perguntar a V. Ex. si nos achamos na r epublica, si colla-
boramos numa constituição republicana. Parece-me um sonho! 
O systema de rolha, que é uma antigualha que não devia apre-
sentar-se no Congresso constituinte, porque é um instrumento 
liberticida, mata a tribuna livre. 

O Sr. Presidente - Observo ao nobre representante que 
não póde discutir a deliberação do Congresso. 

O Sr. Costa Machado - Não estou discutindo, pedi a pala-
vra para fazer uma petição a V. Ex. 

Já que, apezar de estar inscripto, deixo de fallar sobre o 
assumpto importantissimo, sobre o assumpto de mais grandeza, 
de mais interesse que tem apparecido na Constituinte - a 
egualdade do acto civil da mulher ao do homem - questão ma-
xima, de maior transcendencia, peço, requeiro em tempo que 
V. Ex. me inscreva na 2." discussão. 

O Sr. Presidente - A inscr1pção se faz depois de annun-
ciada a discussão. 

O Sr. Costa Machado - Estou pedindo em tempo, porque 
somos arrolhados continuamente. 

Na Constituinte uma questão tão grande como a emanci-
pação da mulher, questão tão importante que não rebaixa, pelo 
contrario engrandece, a tribuna da Constituinte, chamando a 
attenção do mundo p ara este paiz, provando que o povo brazi-
leiro tem sempre diante de si um grande ideal, é prejudicada 
sem mais nem menos. 

Nem os autores da emenda se apresentaram na tribuna, no 
em tanto arrolhou-se a discussão! Vejo que os meus sonhos vão-
se desfazendo. 

Fomos para aqui mandados para discutir, manifestar nos-
sos pensamentos, e entretanto somos arrolhados!" 

E o titulo IV foi approvado, por um quarto, mais ou menos, 
dos Srs. congressistas. Não se sabe, pelo modo ele votação, quaes 
os representantes a favor e contra. 

Estavam presentes: Prudente de Moraes, · Motta Machado, 
Paes de Carvalho, João Neiva, Francisco Machado, Leovegildo Coe-
lho, Joaquim. Sarmento, João Pedro, Cunha Junior, José Secun-
dino, Manoel Barata, Antonio Baena, J oaquim Cruz, Theodoro 
Pach eco, Elyseu Martins, Joaquim Catunda, Bezerra de Albu-
querque Junior, José Bernardo, Olieira Galvão, Amaro Cavalvanti, 
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Almeida Barreto, Firmino da Silveira, José Hygino, José Simeão, 
Frederico Serrano, Pedro Paulino, Tavares Bastos, Rosa Junior, 
Coelho e Campos, Thomas Cruz, Ruy Barbosa, Virgilio Damasio, 
Domingos Vicente, Gil Goulart, · Monteiro de Barros, Lap er, Braz 
Carneiro, Campos Salles, Ubaldino do Amaral, Santos Andrade, 
Generoso Marques, Esteves Junior, Luiz Delfino, Ramiro Barcel-
los, Pinheiro Machado, Julio da Frota, Cesario Alvim, Americo 
Lobo, Eduardo Wandenkolk, João Severino, Saldanha Marinho, 
Joaquim de Souza, Silva Canedo, Silva Paranhos, Aquilino do 
Amaral, Joaquim Murtinho, Pinheiro Guedes, Belfort Vieira. 
Uchôa Rodrigues, Innocencio Serzedello, Nina Ribeiro, Pedro 
Chermont, Matta Bacellar, Costa Rodrigues, Casemiro Junior, 
Anfrisio Fialho, Nogueira Paranaguá, Nelson, P ires Ferreira, Bar-
bosa Lim~, Bezerril, João Lopes, Frederico Borges, José Avelino, 
José Bevilaqua, Gonçalo de Lagos, Nascimento, Pedro Velho, 
Epitacio, Pedro Americo, Couto Cartaxo, Sá Andrade, Retumba, 
Tolentino de Carvalho, Rosa e Silva, Joã') Barbalho, Gonçalves 
Ferreira, José Mariano, Juvencio de Aguiar, Almeida Pernambuco, 
André Cavalcanti, Raymundo Bandeira, Annibal Falcão, Meira de 
Vasconcellos, Pereira de Lyra, João de Siqueira, Luiz de An-

. drade, Es·pirito Santo, Belarmino Carneiro, P ontes de Miranda, 
Oiticica, Gabino Bezouro, Ivo do Prado, Oliveira Valladão, Fe-
lisbello Freire, Augusto de Freitas, Paulo Argollo, Tosta, Seabra, 
Antonio Euzebio, Zama, Garcia Pires, Artbur Rios, Marcolino 
Moura, Santos Per eira, Custodio de Mello, Paulo Guimarães, Mil-
ton, Amphilophio, Dionysio Cerqueira, Leovegildo · Filgueiras, 
Barão de S. Marcos, Medrado, Barão de Villa Viçosa, Prisco 
Par aizo, Moniz Freire, Atbayde Junior, Fonseca e Silva, Fonseca 
Hermes, Nilo Peçanha, Urbano Marcondes, Cyrillo de Lemos, 
Oliveira Pinto, Viriato de Medeiros, França Carvalho, Baptista da 
Motta, Fróes da Cruz, Alcindo Guanabara, Erico Coelho, Sampaio 
Ferraz, Lopes Trovão, Jacques Ourique, Mayrinck, Domingos J e-
suino, Vinhaes, Thomaz Delfino, Antonio Olyntbo, Badaró, Pa-
cifico Mascarenhas, Gabriel de Magalhães, Chagas Lobato, Jacob 
da Paixão, Alexandre Stockler, Francisco Veiga, Costa Senna, 
Alvaro Botelho, Gonçalves Chaves, Feliciano Penna, Viotti, Du-
tra Nicacio, Ferreira Botelho, Manoel Fulgencio, Astolpho Pio, 
Aristides Maia, Gonçalves Ramos, Carlos Chagas, Costa Machado, 
Palleia, João de Avelar, Corrêa Rabell_o, Ferreira Pires, João Luiz, 
Bernardino de Campos, Francisco Glicerio, Moraes Barros, Do-
mingos de Moraes, Carvalhal, Angelo Pinheiro, Mursa, Rodolpho 
de Miranda, Costa Junior, Rodrigues Alves, Alfredo Ellis, Carlos 
Garcia, Rubião Junior, Fleury Curado, Leopoldo de Bulhões, 
Guimarães Natal, Azeredo, Caetano de Albuquerque, Bellarmino 
de Mendonça, Marciano de Magalhãt:;s, Eduar do Gonçalves, Fer-
nando Simas, Lauro Muller, Carlos Campos, Schmidt, Lacerda 
Coutinho, Victorino Monteiro, Pereira da Costa, Antão de Faria, 
Julio de Castilhos, Borges de Medeiros, Alcides Lima, Assis Bra-
sil, Thomaz Flores, Abreu, Homero Baptisb, Rocha Osorio, Cas-
siano do Nascimento, Fernando Abbott. 

Faltaram muitos membros, dentre os quaes: Floriano Pei-
xoto, Quintino Bocayuva, Aristides Lobo, Cesario Motta .Junior, 
Moreira da Silva, Rangel Pestana, L:iuro Sodré, Martinho Prado 
Junior, Antonio Prado, Almeida Nogueira, Menna Barreto. 

Em longas e repetidas discussões, a questão religiosa foi 
constantemente o assumpto principal. 
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Na mesma sessão houve a seguinte declaração de votos: 
"Declaro que, si estivesse presente, votg_ria contra a proposta 

aue pretendia dar voto ás mulheres, porcrue isto seria um ver-
dadeiro rebaixamento do alto nivel de delicadeza moral em que 
sempre devem pairar aquellas que teem a sublime missão de 
formar o car acter dos cidadãos pela educação dos filhos e pelo 
aprefeiçoamento moral dos maridos. 

Ser mãe de familia, desempenhando cabalmente todas as suas 
delicadas funcções, é muito mais digno, muito mais nobre e de 
muito mais benefica e effectiva influencia social do que quantos 
titulas profissionacs, scientificos ou eleitoraes caibam aos ho-
mens. J. Bevilaqua." 

Na 40.• sessão, em 26 de Janeiro ele 1891, por occasi.ão da 
segunda discussão do projecto de constituição, á pagina 500, Vol. 
II, lê-se : 

"O Sr. Serzedello - .......... . 
De passagem, Sr. P r esidente, preciso referir-me a dous pon-

tos que reputo de alta importancia e que, na minha opinião, fo-
ram com grande sabedoria resolvidos por este Congresso. Re-
firo -me ao voto, ao direito de voto ás mulheres e á abolição da 
pena ·de morte. 

Não nego, Sr. Presidente, o direito de voto, ás mulheres, por 
uma questão de falta de capacidade intell~ctual ou porque sup-
ponba que não possam ter ellas a aptidão para exercel-o. Não 
me preoccupa essa questão de direito, como essa outra de esta-
rem ellas sujeitas ás mesmas leis criminaes que nós. Para mim 
a questão é de conservação da familia, e por conseguinte da so-
ciedade, para mim a questão é de estabilidade social. Já se disse 
aqui que a sociedade é um organismo, e um organismo superior 
caracterisado por este facto que tanto mais perfeito é elle quanto 
mais especialisadas são as funcções. 

Nos organismos superiores, quer na vida animal, quer na 
vida vegetal, os aggregados de cellulas, constituindo orgãos, são 
destinados a certas funcções especificas e sem desorganisar tudo, 
sem produzir graves lesões e profundas perturbações não po-
dem ser desviadas de sua missão. Ora, no organismo social, ao 
passo que o homem consagra-se e de dia para dia pelo exercício 
e herança aperfeiçoa-se, a actividade externa; ao passo que elle 
pelo trabalho é obrigado a prover a famiha de todos os meios 
rnateriaes para que na tranquillidade ella possa cumprir a sua 
missão, a mulher pela delicadeza dos affectos, pela sublimidade 
dos sentimentos, pela superioridade do amor é destinada a ser o 
anjo tutelar da familia, a educadora do coração, a inspiradora 
do aperfeiçoamento humano e o apoio moral mais solido do 
proprio homem. (Apoiado; muito bem). Jogal-a no meio das 
paixões políticas, atiral-a ás luctas da industria é tirar-lhe essa 
santidade que é a sua força, essa delicadeza que é a sua graça, 
esse recato que é o seu segredo; é destrilir, é desorganisar a 
familia (apoiados; muito bem)." 

Ta mesma sessão, fallando sobre anthropologia criminal, o 
sr. Serzedello disse: 

" ... esta questão de capacidade craneana como do volume 
e peso do cerebro dependem da raça, do sexo, da edade, da esta-
tura, do peso do corpo, da educação,. finalmente de muitos facto-
res de difficil apreciação, porque as proprias medidas do volume 
do craneo, directas ou indirectas, são preliminares, de modo que 
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estas estatisticas são ainda imperfeitas e não autorisam a induc-
ção positiva. " 

Na 41." sessão de 27 de Janeir-o de 1891: 
"O Sr. Oiticica - Parece que ha um proposito de privar-se 

da palavra aquelles que teem mantido posição independente 
desde o prin cipio (muito bem). 

· O Sr. Epitacio Pessoa ... só reconheço na mulher o pleno 
direito civil, nego-lhe, entretanto, o exercício do direito politico 
de votar. 

O SI' . Costa Machado - (Movimento de attenção). Sr. presi-
dente, subindo a esta tribuna, acho-me cuatente e muito satis-
feito, porque sinto que é-me chegada a hora de fallar ao meu 
paiz uma linguagem despretenciosa, simples e quasi humilde, mas 
convicta, sincera e energica, pugnando perante o Congresso a 
favor da causa nobre, justa e santa dos direitos da mulher, direi-
tos esp esinhados e conculcados em todos os tempos, jámais com-
prehendidos, acceitos e consagrados em ura só codigo, em uma 
só Constituição dos povos cultos, ainda daquelles que são con-
siderados os mais livres, os mais adiantados. 

Tal é a fatalidade ou a desgraça que pesa sobre os homens 
que, para darem um passo progressivo e fazerem um avanço nos 
dominios da moral e do direito, gastam largos annos, ás vezes 
muitos sectilos, ao contrario daquillo que se dá nas sciencias 
positivas e naturaes, onde os progresso;; são rapidos e suc-
cessivos. 

Quaes as razões disto? 
Parece que o homem, levado pelos sentidos, absorvido por 

todos os encantos, deleites e prazeres que encontra no mundo ex-
terno, como que esquece do seu eu, e procura ter uma vida com-
pletamente objectiva. 

Estas duas ordens de factos são de todos os tempos, e dignos 
de toda a attenção e exame; entretanto, reconheço que estou 
d igressionando em rumo diverso do que me traz á tribuna, estou 
me afastando para ponto differente do meu objectivo e por isso 
volto ao ponto do qual· desviei-me para proseguir. 

Senhores, a inercia é a morte, o movimento é a vida de 
todos os seres (Apoiado); e em toda a universalidade de relações 
isto se dá, porque do equilibrio final resulta a harmonia que 
ainda é a vida. (Apoiados). 

As ondas chocam-se, batem-se, no seu fluxo e reflux o, pre-
vinem a putrefacção das aguas. 

A sociedade se move, agita-se, no fluxo e refluxo de suas idéas 
no combate constante pela vida, ha o choque das suas paixões e 
o embate dos seus interesses contra o dever. · 

Mas para que haja nesta lucta um resultado feliz e salutar, 
o que é preciso mais senhores! E' preciso que tenhamos um 
ponto de attracção moral para o qual convirjam todas as nossas 
idéas, todos os nossos anhelos, todas as nossas aspirações. 

Esse ponto o que significa? E' o que chamamos um ideal. 
Nós elaboramos uma constituição, qual deve ser o nosso 

ideal? Deve ser tão somente a idéa democratica: em que con-
siste · ella? Em darmos a todos os mesmos direitos que queremos 
para nós, em querermos para os outros o que cada um quer 
para si, é a tr-aducção do grande principio moral - amar ao 
proximo como nós mesmos. 

Sendo assim, o que deve significar a nossa Carta Constitucio-
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nal? Que devemos fazer sobre ella? Desenvolver ahi os grandes 
principios da escola republicana, de modo que appareça na so-
ciedade como uma syntbese de todos os direitos; ao contrario, 
falseando os nossos principios, faltando aos nossos compromissos 
teremos trahido a nossa missão. 

Nesse intuito é que eu e diversos collegas apresentamos duas 
emendas das quaes em breve me occuparei. 

Essas emendas consagram certos direitos para a mulher. 
Senhores, a historia da mulher é immensa, desde os tempos 

primitivos até hoje, desde essa epocba em que ella era conside-
rada uma besta de carga até o momento actual em que se colloca 
sobre um tbrono para governar um sem numero ele habitantes. 

Eu poderia tirar da sua immensa jornada através dos seculos, 
cheia de dôres, lagrimas e desalentos, só arrimada na esperança 
grandes argumentos para tocar vossos corações; mas o meu ter-
reno é diverso: venho discutir para convencer-vos, e não enterne-
cer-vos, para dissuadir. 

Entretanto boia sobre o accurnulo de todas as suas desgraças 
e infortunios a seguinte verdade: no seu caminhar vagaroso e as-
cencional, para a sua completa emancipação, ella não ter retro-
gradado, não ter perdido o terreno conquistado, e por que? Por-
que na luta do homem, com suas paixões, caprichos, prepotencia, 
egoismo, contra a natureza, esta ha de sempre vencer, porque é 
mais forte. 

Eu poderia, meus senhores, convidar-vos para mentalmente 
irmos a essa grande patria, os Estados Unidos da Arnerica, onde 
existe urna Constituição decantada e tantas vezes invocada neste 
recinto, mas que não é uma Constituição verdadeiramente r epu-
blicana. 

Essa Constituição divide a sociedade em duas partes: de 
um lado ha bastante luz, ele outro ha bastantes trevas. 

O Sr. Ferreira Pires - Apoiado. 
O Sr. Costa Machado - E si essas sombras immensas não 

produzem um eclypse completo da liberdade, pelo menos em-
panam muito o seu brilho. 

Alli eu poderia demonstrar-vos que ha um grande partido 
que de dia a dia cresce, que ha de assoberbar e riscar dessa 
grande carta essas sombras, de que vos fallJ; alli eu poderia cha-
mar a vossa attenção para o facto que se dá em certos estados, 
onde já se tem reconhecido o direito da mulher, o direito do 
voto e de elegibilidade para os conselhos municipaes. 

Eu poderia, Sr. presidente, convidar o Congresso para ir 
comigo á Inglaterra, esse paiz que de dia a dia conquista todas 
as liberdades, os seus actos são sellados por bom senso admira-
vel, um povo que respeita, como uma religião, as tradições do pas-
sado, mas que, entretanto, teve bastante virilidade, força e cora-
gem para levantar um dia o cadafalso e decepar a cabeça de um 
rei, provando ao mundo que o povo tem o direito de revolução. 
(Muito bem). --

Alli, poderia demonstrar ao Congresso que existe uma opinião 
grande, pujante e poderosa a favor dos direitos da mulher, e tão 
grande que já apresentou ao parlamento por diversas vezes um 
"bill" concedendo á mulher o direito politico, e que, si não tem 
passa.do, tem sido por uma minoria r elativamente insignificante. 
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Poderia, Sr. presidente, convidar o Congresso para irmos a 
Vienna d'Austria, que não é um governo nem ao menos constitu-
cional representativo, nem republicano. 

Em certas provincias ha curias e nessas curias já a mulher 
tem o direito politico do voto, com esta differença, Sr. presidente, 
é que lá o direito não é fundado sobre a personalidade humana, 
mas tão somente fundado nas rendas que essas mulheres pagam. 

Poderia, Sr. presidente, convidar o Congresso para lançar 
um olhar sobre os paizes civilisados, e alli notar o seguinte 
facto: a mulher se apresenta como emula, como rival dos homens 
em todos os misteres da vida. 

Si tiram os homens fortes para o exercito os claros são 
preenchidos pelas mulheres ; nos trabalhos pesados da vida, ellas 
se ostentam por toda a parte tratando convenientemente, como se 
fossem homens, de todos os officios sociaes. · 

A mulher se revella grande nas bellas-artes, nas industrias, 
no commercio, na ~mprensa e até na polemica. 

Poderão me dizer: mas a mulher ainda não se exhibiu, não 
mostrou o que é na tribuna, nem na guerra. 

Meus senhores, como ella pode-se revellar na tribmm quando 
esta se acha fechada para a mulher? (Apoiados). 

O Sr. Lopes Trovão - Peço uma excepção para a Sra. Luiza 
Michel. 

O Sr. Costa Machado - Lembro-me das palavras celebres de 
uma mulher - Olympia de Gurges - que em 93 foi levada ao 
cadafalso; em poucas p alavras ella concretisou e com muita razão 
este brado da consciencia contra o despotismo dos homens, di-
zendo: "Si nós temos o direito de subir ao cadafalso, devemos 
ter o direito de subir á tribuna". 

Na guerra, meus senhores, ahi está a historia para protestar, 
desde esses tempos immemoriaes, desde os tempos de Esparta e 
de Roma, desde essa guerra de 200 annos que ensanguentou a 
Europa e esterilisou o solo, e toda cultura do espirita. Senhores, 
o que seria o christianismo no mundo, si não fosse a p alavra de 
S. Paulo, chamando para seu lado todos os fracos . e todas às mu-
lheres! teria por ventura triumphado? Não. 

Mas, n'isto não é bastante, meus senhores, eu vos convido 
neste momento a acompanhar-me e irmos a esse grande paiz, á 
Russia contemporanea. O que vemos alli? Nós vemos lá este 
grande espectaculo: uma lucta de exterminio incessante e cruel, 
um duello de morte, que não se acaba entre o espirita antigo, 
que não quer cahir, e o espirita moderno, que quer derruir para 
construir. 

Uma voz - E que ha de vencer. 
O Sr. Costa Machado - Ha de vencer, porque a sua tenden-

cia é humana, e tudo que é humano é que ha de triumphar no 
mundo. 

O que observamos, senhores, nessa trama urdida nas trevas, 
nessas conspirações subterraneas? 

Qual é alli: o papel da mulher? 
E' serrwre saliente, e o mais admiravel, senhores, é que a 

moça donzella, deslembrada do seu futuro e esquecida de sua 
fraqueza arrosta impavida os gelos da Siberia, e enfrenta o cada-
falso com uma coragem tão desusada, com um heroismo tão des-
comm~nal e desinteressado, que se impõe ao respeito e admiração 
do murtdci. · · ·.. . . . . 
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Sob a forma de um governo de privilegio, a sociedade não 
pode caminhar como deve. 

. . . . . . . . . . 
Tenho ouvido dizer que os povos teem sempre o governo que 

merecem. 
Isto é uma inexactidão; os povos nunca conseguiram o go-

verno que merecem, porque elles merecem uma forma de go-
verno adaptada á dignidade humana e esta nunca obtiveram". 

Passam para questões r eligiosas. 
"O Sr. Serzedello - Estou ele accorclo com V. Ex. em tudo, 

excepto no que diz resp·eito ao direito de voto concedido ás mu-
lhePes. 

O Sr. Costa Machado - A questão está collocada no terreno 
do direito, e a consequencia é que as mulheres devem ter os 
m esmos direitos. 

Vence dora a causa das mulheres perante seus antagonistas, 
porque elles já confessam que ella tem o direito . ._ . 

Uma voz - O que ellies affirmam é que ella não tem capa-
cidade. Qua.nto ao direito tem tanto como o homem. 

Outra voz - Não tem capacidade nem direito. 
Outra voz - O que ha ahi é receio de concurrencia. 
O Sr. Costa Machado - A questão é de justiça e de direito . 
Meus senhores, eu vos digo uma cousa e desculpai-me essa 

franqueza da tribuna. 
Vi tocar nesta questão de relançe o nobre r epresentante do 

Espírito Santo, que muito préso. O que diz S. Ex.? "Esta tenden-
cia para dar direito á mulheres é desmoralisadora, é corruptora" . 

O Congresso ha de permittir que diga o seguinte - que eu 
e m eus c.ornp anh eiro s devolvemos o presente ao illustre repre-
sentante do Espírito Santo. (Riso ). S. Ex. que conserve nos seus 
thesouros essas perolas que são dignas de todo o cabedal de sua 
benemerencia. (Ha um apar te). 

Podia responder a S. Ex. com as p alavras de Mirabeau, ao 
Conde de Portalés, na sua celebr e causa do divorcio; mas não o 
faço, porque costumo ver a offensa na intenção e não nas pa-
lavras ... 

Os outros que apresentaram-se na tribuna, o que fizeram? 
O Sr. Lauro Sodré fallou bonito, não b a a menor duvida; 

mas sobre esta questão o que elle disse? Afin al de contas que a 
mulher, por outras palavras era um traste de casa (riso e contes-
tações), que era uma especie de machina de chocar ovos (hila-
ridade), e que a sociedade o que devia fazer era levantar o seu 
nivel moral. Para que? Pois se a sua missão é restricta? 

O Sr. Lopes Trovão - Elles fallam assim porque a raça das 
amazonas desappareceu. ((Riso) . 

O Sr. Costa Machado - O illustre r epr esentante de Santa 
Catharina, meus senhores, fallou de relance e ente u que tinha 
esmagado a causa. Elle disse o seguin : ' -cr~r~1 ,Q . to é 
uma funcção e a mulher não a te " ... ~\\~ UJl1 UfPUr4 Uma voz - Ella tem outras f . cçi:fês. - ~ O(j 

O Sr . Costa Machado - Perdo me guero dar a resposta.& 
Mas, do que tratamos nós? Si el~ tivessem essa fun :ão, 

nós não teríamos apresentado a Q_ue-gJ.:.il.J.1~gumento 

(Riso). ~/BL !O ( HEC'"' ---- -- .... 
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Ante o segundo argumento, meus senhores, eu quasi que sahi 
d 'aqui a correr pela cidade inteira gritando: Eureka, Eureka! 
(Riso) . Qual foi elle? Disse o illustre representante : "Como é 
que isto póde ser admissível, quando nação nenhuma ainda o 
fez!" Nesse momento eu fiquei de bocca aberta e disse comigo 
que seria uma feli cidade para a humanidade si a esse illustre 
r ep r esentante fosse dado governar o mundo, e eu até votava 
p ara isso, porque não precisavamos trabalhar mais, era só espe-
rarmos p elo que os outros fizessem para pormos em pratica; a 
consequencia seria a humanidade parar, e a consciencia petrifi-
car-se. 

Senhores, o que é o p r ogresso sinão a novidade? 
Pois então antes da decantada Republica dos Estados Unidos 

proclamar a Republica Federal, já existia essa fórma de governo? 
Pois só este facto não immortalizou a União Americana? 

Pois havemos nós de ter a felicidade de passar á posteridade 
como méros e ruins copistas? 

Pois não teremos cabedal bastante para adeantar um passo 
n a civilisação? 

O Sr. Gonçalves Chaves - Mas é uma innevação que não foi 
acceita em n enhum paiz. 

O Sr. Cosia Machado - Logo, não se deve admittir, por todo 
o mundo um progresso, porque é uma novidade". 

Cruzam-se apartes que interromp em o orador. 
"Sr. Presidente, V. Ex. por equidade ha de tomar nota destes 

apartes que me interrompem para descontal-os da minha hora. 
(Riso). 

I-Ia um quarto de hora que estão fallando e eu quieto. (Riso). 
O Sr. Presidente - V. Ex. tem mais um quarto de hora para 

terminar o seu discurso . 
Peço-lhe, portanto, que não preste atten ção aos apartes. 
Uma voz - V. Ex. deve notar que é o orador quem as p rovoca. 
O Sr. Costa Machado - Subam a tribuna e façam a replica. 
Eu apresentei a minha emenda, VV. EEx. combateram e eu os 

ouvi sem dar aipartes. 
Mas, Sr. presidente, a generosidade do Congresso é tão gran-

de que ha de permittir que eu acabe o meu discurso. 
Uma voz - Apoiado. Estamos ouvindo com muito gosto. 
O Sr. Gonçalves Chaves - A questão é muito importante. 
O Sr. Costa Machado - Ah! Agora é que o estão reconhe-

cendo? 
O Sr. Gonçalves Chaves - Não senhor; sempre a con.siderei 

assim. 
O Sr. Costa Machado - A principio procuravam tratal-a com 

verdadeiro despre§O. 
Sr. presidente, vou satisfazer aos nobres r epresentantes. Elles 

collocam a questão no terreno dos interesses, das conveniencias 
sociaes, quando nós tratamos de direito, nossa emenda foi apre-
sentada ao art. 71 - declaração de direitos. Mas vejamos si a 
razão está do meu lado ou do lado dos meus nobres collegas. 

A primeira objecção (com toda a lealdade vou collocal-os em 
ordem de batalha) é que a mulher tem uma funcção especial, ele-
vada, nobre e augusta, a da maternidade, a da creação da familia. 

Um Sr. Representante - Por ahi vae bem. 
O Sr. Cosia Machado - Mas aqui vae a resposta : si a missão 

da mulher é procrear, os animaes irracionaes tambem procream. 
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Vozes - Não! Não! 
Um Sr. Representante - O argumento é irrespondivel. 
O Sr. Lopes Trovão - Eu o applaudo com todas as mãos de 

Briarée. 
O Sr. Costa Machado - Logo não é funcção especial que 

engrandece a mulher, si isto não é logico, então para vós as 
trevas são luzes. (Cruzam-se muitos apartes). 

Estou estabelecendo principios pa·ra dell es serem deduzidas 
as consequencias; entendo que ·o Congresso sabe mais logica do 
que eu. 

Um Sr. Representante - A consequencia que V. Ex. deduziu 
não é logica. 

Outro Representante - O racional tambem tem amor ma-
terno. 

O Sr. Costa Machado - Mas dizem: Não é só o parto que 
ennobr·ece; a mulher fica ennobrecida pela educação dos filhos. 
Distingo, vejam como sou rigoroso na dia1ectica; a educação não 
consiste em dar aos filhos, simplesmente leite, mingáu, laval-os 
e ve·stil-os. ( Cruz1am-se muitos apartes). 

Tenham paciencia, vou por partes. 
O Sr. Presidente - Peço ao nobre deputado que não responda 

aos apartes, não posso permittir que exceda a hora. 
Um Sr. R epresentante - Peça prorogação da hora. 
O Sr. Costa Machado - Não estou respondendo, interrom-

pem-me. 
O Sr. Gonçalves Chaves - Cedo a minha vez de falla1r. 
O Sr. Costa Machado - Meus senhores, a principal parte des-

sa educação qual é? E' aquella em que uma boa mãe de familia 
trata de injectar no cerebro do seu filho principios bons e so-
ciaes. 

Um Sr. R epresentante - Veja a differença do animal. (Cru-
zam-se outros a1p artes). 

Vozes - Assim é impossivel que o orador continue. 
Um Sr. Representante - O orador não se perturba. 
O Sr. Costa Machado - Não me perturbo, mas não posso fal-

lar no m eio desta confusão, porque quero ser ouvido. 
Senhores, essa circumstancia vem a favor de nossa emenda, 

porque, si quereis que a mulher em certa época da vida dê ao 
filho essa educação que não morre, que nos acompanha em todas 
as peripecias, então deveis querer que essa mulher entre para 
a sociedade afim de conhecel-a e amal-a. 

Um Sr. Representante - As verdades não se aprendem com 
theorias, aprendem-se na pratica. 

O Sr. Costa Machado - Ha outra objecção: o que seria desta 
sociedade, si na famili.ia a mulher tivesse direitos iguaes aos do 
homem? 

E' a anarchia, a confusão; a mulher sahiria a caballar. 
Um Sr. Representante - Ella já caballa. 
O Sr. Costa Machado - Meus senhores, declaro que hei de 

fallar nesta tribuna, ainda que ninguem me o.uça, para mostrar á 
evidencia que pertenço á verdadeira escola republicana. 

Pois, senhores, é esse o grande argumento? 
A mulher tem tempo para ir á missa, ao t.heatro, ao baile, aos 

passeios, para cuidar dos filhos, e não terá um momento para ir 
dar o seu voto uma vez ao anno? (Aipartes). 
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E' da consciencia da propria mulher a acquisição dos direi-
tos politicos, porque deix.ará essas futilidades de que se vê cer-
cada nas quaes vive engolfada, sem encarar a vida pelo lado 
sério, e, sempre, em condiÇão subalterna. (Hiso) . 

A humanidade vindoum póde rir-se de nossa inepcia e dizer 
- como é que os homens desprezaram essa grande força, que é 
metade do genero humano, a mulher? Elia, tão cheia de vigor, 
enthusiasmo e devotamentos? 

E' do interesse da fiamilia, por que crea o p r incipio da egual-
dade entre o pae e a mãe, fazendo com que os filhos respeitem 
igualmente a ambos, e não mais ao pae que á mãe. (Apartes). 

Então devemos ser consequentes. 
Si se faz argumento com a paz domestica, deveis negar o di-

reito de voto tambem aos filhos, porque sobre estes se exerce a 
suggestão paterna. 

Em segundo logar, si essa paz e concordia é perturbada com 
o exercicio do direito político do voto, o qual produz, entre os 
homens, lutas, inimizades, odios, rancores, vinganças e o derra-
mamento de sangue, então é o governo absoluto o melhor, porque 
faz emmudecer a todos. 

E' o combate entre o homem e a mulhec, dizem (grande hila-
ridade). Os nobres representantes, meus contendores, quernm a 
harmonia da f.amilia fundada nas relações que ba entre o amo e 
a crea,da, entre a escrava e o senhor, entre a victima e seu algoz 
(muito bem), como quereis senhores, fazer um monumento bello, 
solido, duradouro, si falha é a base? Vosso edifício perderá o 
prumo e rolará por terra! (Muito bem). 

A mulher vae anarchisar a sociedade, diz-se. A experiencia 
protesta contra isso. 

No logar em que encontramos a mulher somos mais comme-
didos nas palavras e actos; ha como que um respeito instinctivo 
da nossa parte para com ella: é um elemento de ordem nos 
bailes, nos tbeatros e em todas as reuniões publicas a que com-
parece. A sua emancipação é de grande alcance para os chefes 
de familia, porque lhes poupará muitas àespezas com a satisfação 
de necessidades, e exigencias, creadas por sua imaginação dis-
trahida dos assumptos mais importantes na sociedade. Ella por 
si terá r ecursos que facilitem o casamento, evitando quedas e 
diliquios para a immoralidaide. E a sociedade ? Oh! esta é que 
ruais lucra, porque receberá em seu seio forças até aqui es-
terilisadas. 

A mulher não anarchisa. 
Um Sr. Represent011te - A mulher votante não desperta estes 

sentimentos. 
O Sr. Costa Machado - A minha emenda é um protesto a 

favor da victima. Desenganem-se, meus senhores, porque as ex-
cepções ou privilegias hão de durar pouco. 

O Sr. Lopes Trovão - A mulher cabala e é preciso dar-lhe 
responsabilidade. 

O Sr. Costa Machado - Sr. presidente, quando levantou-se a 
idéa da emancipação dos escravos, o que se dizia? Esta medida é 
um cataclysma para toda a sociedade brazileira; o seu credito 
perecerá, e teremos a bancarota. 

O Sr. Lopes Trovão - Entretanto temos passado por tudo 
isto sob o governo dos homens. 
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O Sr. Costa Machado - A idéa da emancipação foi vencedora 
no paiz: e aquelles que impugnavam a emancipação dos escravos 
diziam .afinal, isto já d•evia ter-se acabado a mais tempo (riso), 
porque confesso que eu era mais captivo do que os meus escravos 
e a minha lavoura agora vae prosperando bem. 

Eis o triumpho da verdade. 
A Republic.a. . . Oh ! aqui está uma victima (riso), quantas 

Vlezes eu, discutindo com esses que não acreditavam na Repu-
blica, olhavam para mim com uma certa compaixão! A Republica, 
diziam os monarchistas, não apparecerá, é uma utopia. 

. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Estou convencido que esses que contestam o direito das 

mulheres na vida publica quan.do vencidos farão melifluos dis-
cursos e dirão - sempre fui parüdar io da mulher; sempre com-
bati para que el1a tivesse na direcção do paiz o mesmo direito 
que os homens (riso), como poderia consentir que verdadeiros 
anjos tivessem uma posição subalterna l 

O Sr. Pres idente - Peço licença para advertiir a V. Ex. que 
a hom está exgotada. 

O Sr. Costa Machado - Peço a V. Ex. que não seja tão ri-
goroso, que mostre que é filho de Minas" . Tem a presidencia o 
vioe-presidente sr. Antonio Eusebio. 

"O Sr. Presidente - Não faço mais do que observar o regi-
mento. 

O Sr. Costa Machado - Mas um filho de Minas nesta terra 
livre não corta o pensamento de outrem e eu só peço a sua 
generosidade. (Apartes). 

Posso requerer a prorogação da hora? 
O Sr. Pres idente - O regimento não cogita do caso. 
O Sr. Costa Machado - Oh l que fatalidade! Oh! que regi-

mento fatal! Deixe-me ao menos V. Ex. acabar o meu pens-amento. 
Vozes - Continue, continue. 
Outras vozes - E depois o orador tem sido muito interrom-

pido. 
O Sr. Costa Machado - Mas, meus senhoPes, cpmo a conscien-

cia deste Congresso póde admittir o seguinte ... 
Uma voz - Não passe para outro assumpto. 
O Sr. Costa Machado - A mulher é dotada de intelligencia, 

ella ama este p.aiz, ella é instruída, ella paga imposto, e entret.anto 
não póde votar, não póde exercer o direito de voto, que é tão 
pequenino e mesquinho, ao passo que um homem que só tem a 
enxada, que apenas sabe ler e escrever um bocadinho, póde votar 
·e ser votàdo? (Apartes). 

. . . . . . . . . . . . . 
Senhores, eu estou fallando do direito .... 
Como podeis consentir que ellas tenham obrigações, car-

11eguem com o pezo de todas as penas do codigo criminal, e não 
t enham os direitos relativos? Tudo provem dos preconceitos; a 
deducção é cl.ara: é porque não ha aqui um homem por mais 
illustrado que seja, que tenha uma grande capacidade, que tam-
bem não seja victima dos prejuízos elo passado. 

Quereis saber qual a origem desse precohoeito? E' que iüncla 
estamos sob o dominio da legislação romana. 

Os padres, fundados no peccado original, condemnaram a 
mulher a não poder dar um só passo na estrada da civilisação. 
(Apartes). 
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Eu digo tudo. O que é o christianismo '! Não é mais do que 
uma mistura de tradições semíticas, e idéas platonicas. 
· Hoje, porém, Sr. p11esidente, que a sociedade v.ae se forma ndo 

sob outros moldes, quarndo tanto se falla em liberdade, não vejo 
motivo para abandonarmos inteir amente a mulh er, despresando a 
sua emancipação. · 

A 11espefto de emancipaçã.o da mulher e do seu direito de 
voto, disse-se aqui que isso viri,a anar châ.sar a familia. Mas isso 
sem um -só argumento que justificasse um systema. 

O Sr. Presidente - Observo a V. Ex. que já são passados dez 
minutos depois de passa da a sua hora. 

O Sr. Costa Machado - Sr. pr.esidente, estóu corta.ndo o fio 
das minha<S idéas, para obede.cer a V. Ex. Como podeis, s-enhores, 
conceber que o ex-escravo, que não se educou, vote, e a sua ex-
senhora que paga impostos, tem interesse pelos negocios publi-
cos, não vote? · 

Como justificar a negação do voto político ás doutoras em 
direito, em medicina, ás professoras publicas, e áquellas que vi-
vem do seu emprego, do commercio, e dos rendimentos dos s·eus 
bens, dos quaes pagam pesados impostos?" 

O ora.dor expande-se em consid1er.ações sobre o ser do re-
gímen republ.icano, do povo pelo povo, para. pro•viar que a mulher 
deve votar. O Sr. Costa Machardo tem 61 an nos de idade. A hora 
estando esgotada, o orador termina saudando a liberdade. 

Na mesma sessão : 
"O Sr. Pedro Americo - Tambem não discutirei a proposta, 

que por ahi ainda latteja, e tão brilhantemente foi sustentada 
noota tribuna pelo denodado e venerando campeão da causa re-
publicana, Sr. Dr. Costa Machado, de se conferirem direitos po-
líticos ás mulheres. Deixo a outros a gloria de arrastarem para 
o turbilhão das paixões politica<S a part e serema e angelica do 
genero humano. A observação dos phenomenos affectivos, phy-
siologicos, psychologic0>s, sociaes e moraes não me permiU.e eri-
gir em regra o que a historia consigna como simples, aã.nda. que 
insignes excepções. Pelo contrario, essa persuasão me persuade 
que a missão da mulher é mais domestica do que publica, mais 
moral do que política. Demais a mulher não direi ideal e p•erfeita, 
ma·s simplesmente normal e typica, não é a que vae ao f.oro, nem 
á praça publica, nem ás assembléas políticas defender os di-
reitos da collectividade, mas a que fica no lar domestico, exer-
cendo as virtudes fem inis, base da tranquilidade da familia, e 
por consequencia da felicidade social. (Muitos apoiados) . , 

E' escusado dizer-vos, senhores, que em política, como na 
arte e na litteratura, não sou partidario da immobilidade, cuja 
maleficencia a historia do nosso e dos orutros paizes ahi está con-
demnando. O .que eu sou é cauteloso, e tão observador da lei da 
progressão humana, que em uma questão alias secundaria na 
Constituição da Republica, como a da intervenção da mulher nos 
negocios publicos, divorcio-me daquelles que não receiam tirar 
da nossa bandeira a palavra - ordem, precipitando-se para abra-
çar aquillo que ainda está indeciso, como um ideal, um esboço, 
no horisonte das mentes sonhadoras. (Muito bem. Ha diversos 
apartes.)" 

Fallando sobre a liberdade de conscfencia e a eligibilidaide 
dos padres, diz: "Nossa Constituição, toda liberal e democrati-
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ca ". Dá como de systema atrazado as escolas de direito que en-
sinam a interpretar a lei escripta e a conservar intacta essa lei. 

Adiante diz: 
"Creio que uma Constituição política não deve nem póde 

ser uma imposição do legislador, como as antigas cartas cons-
titucionaes; mas, ao contrario, um pacto celebrado em nome de 
todos os cidadãos, para manutenção das liberd·ades, dos dire;itos 
e da f.elicidade sociaes, que constituem o phe.nomeno inaJliena-
v,el das gel'ações successivas. 

Por consequencia não deve conter disposições attentatorias 
a essas liberdades, que ena proclama, a esses direitos, que ella 
gamnte, a essa fehlcidade, que é o fim supremo de todos os gran-
des compromissos sociaes. (Muito bem.)" 

Fallando em ass=pto religioso, apresenta como lei de 
ordem social o seguinte ph:e!1'omeno: "A toda a injustiça por ven-
tura praticada contra um homem util ou uma c1asse importante, 
cornesponde na historia uma seri'e ele consequencias mais ou 
menos funestas ao progresso." 

Na 43.• sessão de 29 de J.aneiro de 1891 : 
"O Sr. Zama (deputado pela Bahia) Passo a-<) titulo 4.º, 

secção i.·, art. 69. 
Experimento s·obre este ponto, confesso, um certo constran-

gimento, porque me parece que o Congresso não o tem encarado 
pelo seu verdadeiro prisma: é a questão do voto ás mulheres. Al-
guns dos illustres collegas a consideram pelo lado alegre, quando, 
eu a tenho por muito séria e grave. 

Compr,ehendem tod·os que na minha idade não me posso 
arvorar em paladino do bello sexo, e muito menos pretendo fazer 
ruido em torno de meu nome. Para mim é uma questão d,e direi-
to, que tarde ou cedo será resolvido em favor das mulheres. Bas-
tará que qualCfU!er paiz importante da Europa conJira-lhe•s di-
reitos políticos, e nós o imitaremos. Temos o nosso fraco pela 
imitação. 

Nenhuma objecção séria tenho até agora ouvido contra a 
opinião que susten tamos: os nossos adversarias limitam-se a as-
severar que a concessão de direitos políticos ás mulheres trará 
infallivelmente a desorganisação do lar e ela familia; nenhum 
delles, porém, deu-s.e a:o trabalho ele explicar-nos o mo,do e os mo-
tivos dessa desorganisação. Em assumptos desta ordem não basta 
affirmar; é preciso provar. 

Ninguem contesta á mulher a egualdade de aptidões que 
tem o homem: quantp á differença de organisação physica, 
pouco ou nenhum valor tem a objecção: é mais uma questão de 
eclucaçi:j'o . Nervosas e fracas! Porém ellas são tambem energicas 
e fortes, conforme as occasiões e meio so'Cial em que vivem: ellas 
applicam-se á medicina, á jurisprudenci,a, tão bem como nós; no 
magisterio nos excedem; no •exercício dos empr e•gos public•os 
não nos são ·inferiores; na administração de sua casa e bens em 
regr.al geral andam melhor do que nós. A' exce.pção do imposto 
de sangue, concürrem tambem com o imposto para encherem as 
arcas do thesouro, finalmente, pod,em desempenhar todos os de-
veres do homem. Porque se-lhes ha ele privar. do exercício do di-
reito politioo? 

A familia não• se desorganisa quando ella exerce a medicina, 
a advocacia, o magisterio e funcções publicas, que exigem muito 
mais tempo, trabalho e criterio, c1esorganisar-se-ha, porém, pe1'o 
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facto de ir ella em dia de eleição dar o seu voto 1 Não, isso não é 
verdade. 

Tenho pr.ofun·da convicção de que a presença da mulher nos 
comícios eleitor.aes será sempre um elemento de ordem e de paz, 
e muito concon-erá para afastar dos pleitos eleitoraes o cacete, o 
punhal e a navalha, tão usados entre nós. " 

Passa paTa as questões religios·as. 
Na 45." sessão de 2 de Fevereiro de 1891, o Sr. Zama, disse: 

"Quem cala, consent•e." 
Na 52." sessão é approvado, em ultima discusão, o art. 69, 

sobre eleições e votações, sendo regeitadas as emendas apre-
sentadas. 

Nesta ultima seS>São, 223 membr.os ·assignaram a Constituição 
approva·da. 

Na sessão para eleição de presidente da Republica havia 
234 cedu1as. 

CARTA COM PARECER, E SUPPLEMENTO MEU, PUBLICADOS 
NOS NUMEROS 826 E 827 DA "GAZETA DE BATATAES" 

"Camara dos Deputados . 
Rio, 20 de Junho de 1922. 

Senhorita Diva Nolf Nazario. 
Saudações muito respeitosas. 
Accuso o recebimento da carta com que V. Exc. se dignou 

de me honrar consultando-me sobre o recurso que deseja intentar 
do despacho do Juiz que denegou a sua inclusão no alistamento 
eleitor.a!. Como sabe V. Exc. na sessão do anno pa~sado r·elatei fa-
voravelmente um projecto de lei que reconhecia o direito activo 
·e passivo do voto á mulher. O meu pal'e-oer não entrou em ordem 
do dia, porque empatou na Commissãü d-e Constituição e Justiça, 
devendo, por isso ser novamente submettido á votos este anno. 
Remetto-lhe, por copia, a parte referente a Constitucionalidade 
do projecto, que poderá servir para as razões que tiver de fazeT. 
E' um trabalho feito ás pressa•s, sem rnerito nenhum, a não ser 
o ter conseguido demonstrar que na Constituição Federal não 
na nada que vede o voto ás mulheres. 

A l'estricção que soffre a mulher, no direito civil, nã10 pode 
servir de argumento, porque só attinge á mulher casada. A mulher 
solteira ou viuva, maior de 21 annos goza da p lenitude dos di-
Peito civis. Essa mesma Pestricção que soffre a mulher casada 
é já urna velhar.ia que vae desapparecendo da l egislação mo-
derna. O projecto do Codigo Civil do Dr. Clovis Bevüaqua não 
a continha. 

A Constituição, diz bem V. Exc., não faz distincção entre os 
cidadão do sexo masculino e do sexo feminino, e como a nossa 
Carta é de poderes limitados o que ella não prohibe expres-
samente, permitte. 

Este anno renovarei a campanha em favor dos direitos polí-
ticos á mulher br.asileira. Estou aguardando o regresso da Se-
nhorita Bertha Lutz dos Estados Unidos, que alem de me trazer 
valiosos elementos, muito me auxiliará aqui fazendo a campanha 
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pela imprensa. Oonto tambem que V. Exc. com o seu talento e 
erudição secunde a nossa acção nesse grande Estado. 

Subscrevendo-me de V. Exc. admirador e criado, rogo que 
queira honrar-me com suas ordens. 

J . Lamartine. 
Grande Hotel. Lapa. Rio." 

Trecho elo parecer dado pelo deputado J. Lamartine, membro 
da Commissão da Constituição .e Justiça, ao projecto que manda 
extender ·o direito de voto ás mulheres: 

"Os adversarios do voto feminino allegam, entre outras, ars 
seguintes razões, para lhes negar o seu apoio: 

a . - A divisão do trabalho. O prngresso da Civilisação tende 
a especialisação e a divisão do trabalho. Seria, pois, um movi-
mento regressivo, extender ás mulheres o direito de voto. 

b. - Imposto do sangne. As mulheres não devem aspirar á 
ódadania po·rque não pagam o tributo do sa·ngue. Os direitos 
politicos representam uma recompensa elo serviço militar. 

c. - As mu lheres serão menos acatadas e perderão sua in-
fluencia social tornando-se eleitoras. 

d. - lnopportunidade da medida no Brasil. 
e. - Inconstitucionalidade do projecto em fac e do nosso 

direito . 
Vejamos se preoedem esses argumentos. 
A divisão do trabalho que se observa e cada dia mais se 

especialisa nas sociedades modernas é entre os individuos e não 
entre os sexos. Sinão vej•amo·s: antigamente a mulher fiava e 
tecia a roupa da familia e executava todo o trabalho da casa. Hoje, 
tudo isso está subdividido entre os especialistas. 

Por outro fado : Outr'ora as mulheres não tinham outros tra-
balhos e outros meios ele vida, alem elas occupações domesticas. 
I-foje ellas exercem e desempenham as mais elevadas e difficeis 
profissões, derrotando em concurso os titulados ele nossas Es-
colas Superiores, e revelando um zelo e uma competencia no 
exercicio dessas funcções, que nem sempre se encontram nos em-
pregados masculinos. 

As ·democracias, que substituiram quasi por todo o mundo, 
os governos absolutistas, fundar.am-se na egualdade <à-e todos pe-
rante a 1ei, sendo abolido'S todos os privilegios, quer de classes, 
quer ele g1iupos. A unica d·esigualdade que ainda se aclmitte é a da 
competen da. 

O imposto do sangue . A sociedade actual está felizmente 
muito afastada dos tempo•s em qu·e so homens, sobretudo O'S d•as 
classes nobres, só podiam fazer carreira publica exercendo a 
profissão das armas. Sob este aspecto nenhuma differença existe 
entre um rei ou general orgulhoso pelo numero de inimigos que 
arrastou em seu oarro triurnphal, e o selvagem de nos·sas florestas 
que ostenta vaidoso um longo collar feito dos dentes dos inimigos 
que sua clava abateu. 

As m ulheres, entretanto, prestam extra·ordinarios s-erviços á 
Patria durante a guerra. Sem alluclir ás grandes heroinas e guer-
r-eiras, basta citar o papel que na recente guerra desempenharam 
as chaufeuses da Cruz Vermelha, que iam buscar os feridos nas 
linhas de batalha, ou percorriam em suas ambulancias as cidades 
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bomba·rdeadas pelos raids de aero1.)lanos, e as teiephonistas dos 
logares visinhos aos oampos, onde pelejavam os exercitas em 
lucta. 

Lucy Stone, leader feminista dos Estados Unidos respondeu, 
aos que invocam o "tributo de sangue" como razão para negar o 
voto á mulher, com as seguintes palavras: 

"Cada vez que nasce um soldado, uma mulher expõe sua vida. 
Durante annos faz guarda, dia e noite, ao berço dó futuro ci-
dadão. Segue e dirige o seu desenvolvimento até entregal-o á Patria 
em estado de servil-a. Deverá esta, por ventura, conc·eder direito 
ao filho de virar-se contra sua mãe dizendo-lhe: Não tens direito 
de cidadania; só poderás votar quando, tu que foste creada para 
d·ar a vida, a isouber.es tirar." 

Tamb em não collle o argumento de que as mulheres perderão 
sua influencia social e serão menos acatadas, quando lhes forem 
concedidos o•s direitos politicos. 

ü:s resultados altamente beneficos á commu nidade da acção 
da mulher, nos paizes que lhe permittiram o direito do voto, 
teem augmentado o respeito de que já gosavam. A politica, em 
vez de desvia.J-as dos seus deveres na familia, tem lhes permittido 
uma a<Ctuação mais efficiente na s-olução das questões que mais 
de perto se relacionam com a sande publica, a educação, o me-
lhoramento da raça pela protecção á mãe e á infancia, e pela mo-
ralisação d•os costumes. ' 

Inopportzmidade. O ar~umento da inopportunidade para a 
autorisação dos direitos politicos á mulher, é o ultimo reducto 
eqi que se aco-stellam o·s adversarias do suffragio feminino, no 
Brasil. Mas, é o caso de perguntar: A abo~ição da escravatura e a 
Republica não eram tambem ideias julgadas inopportunas no 
Br.asil? As mulheres, no Brasil, terão, por ventura, uma menta-
lidade inferior á dais mulheres do;s outros paizes, ou o seu gráo 
de educação não lhes permitte ainda ter uma noção exs.cta dos 
seus deveres políticos e das nece•ssidades da sociedade em que 
vivem? 

No Brasil, mais do que em quàlquer outro paiz, avultam os 
problemas de ordem social, que interessam a sande, a infancia, 
a educação, a hygiene, etc., para cuja s-o.Jução a mulher está con-
tribuind-o mais ·efficazmente do que o homem, nos pai~es em que 
lhes concederam os direitos políticos. 

Inconstitucionalidade. A nossa Constituição, não privou as 
mulheres dos direitos políticos. No seu art. 70 dispõe: "São elei-
tores os cida·dãos maior·es de 21 annos, que se alistarem na forma 
da lei. 

§ 1.º - Não podem alistar-se eleitores, para as eleições fe-
deraes ou para as dos Estados: 

1. 0 Os mendigos; 
2.º Os analphabetos; 
3.° As praças de pret, ·exceptuaindo os alumnos das escolas 

militares de ensino superior; 
4.° Os religiosos de ordens monasticas ou communidades de 

qualquer denominação, sujeitos a voto de obediencia, regra ou 
estatuto, que importa a renuncia da liberdade individual. 

§ 2.° - São inelegíveis os cidadãos não alistaveis." 
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A Constituição expressamente nomeou os que não podiam 
se alistar eleitores, ,e entre elles não figura a mulher. Não se r·es-
tringe um direito por inducção, sinão por declaração expressa 
da lei. 

João Barbalho, nos seus commentarios á nossa Constituição, 
entend,e que tendo sido rejeitadas as emendas dando voto ás 
mulheres, ellas não podem pretend·er os direitos politicos. 

"O discurso e a declaração dos • votos" do Sr. Almeida No-
gueir.a, na Constituição, diz Agenor de Raure (A Constituinte Re-
publicana) podem servir de argumento contra a opinião do 
commentador da Cnnstituição, porquanto o deputado paulista 
preveniu a Assembléa que o art. 70 não excluia as mulheres, 
d,esde que não usada como outras Constituições, da expressão 
"cidadãos ma•sculinos ". 

Par,ece que os Constituintes quizeram deixar a so1ução á lei 
ordinaria, porque, si não deTam, desde logo, o direito do voto 
ás mulheres, tambem não declairaram que ellas não se poderiam 
alistar, n,em as incluiram entre o•s inelegiveis." 

Acabo de ler, no "Diario Official ", n .º 216, de 17 de Setem-
bro de 1922, ·n .º 113 do "Diario do Congresso Nacional" que, na 
sessão de 16 de Setembro, entrou, na ordem do dia, a votação d·e 
37 projectos, entre os quaes o 

"N.º 645. - A, de 1921, peq'mittindo o alistamento eleitoral 
ás mulheres maiores de 21 annos, tendo parecer favoravel da 
maioria da Commissão e voto em separado do sr. Heitor de 
Souza, com o parecer do sr. Mello Franco, sobre o p.rojecto n.º 17 
de 1917." 

Sendo o momento presente de magna impo.rtancia para a ap-
provação de uma lei, que a propria Constrituição tornava dispen-
savel, julgo opportuno serem clai-.amente aqui indicado1s os no-
mes dos membn}s da commissão, para que cada um delle,s tenha 
vulto proprio na decisão de um assumpto que pode, de certo 
modo, elevar ou diminufr o merito do Brasil, no convívio das na-
ções cultais hodier111as. 

Os membros do Commis•são de Constituição e Justiça são: 
Francisco da Cunha Machado, P.resi·dente; Afranio de Mello 
Franco, Vice-Presidente; Prudente de Moraes Filho; Juv.enal La-
martine de Faria; Arthm.r de SoUZJa Lemos; Heito·r de Souza.; Go-
dofredo Maciel; Aristides Rocha; Henrique Borges Monteiro; José 
Gonçalves Maia e J o·sé Alvaro Cova. 

Oxalá que tão grande passo, n-0 progresso da Nação, se ve-
rifique ainda neste gloirioso e memorav·el anno da nossa IncLe-
pendencia ! 

N'um proximo numero da "Gazeta" terei o praz·er de offerecer 
aos seus distinctos leitores e leitoras, alguns artigos de varios 
jornaes que se teem refe.rido ao ~aso, juntando as respostas que 
lhes enviei, indicando as partes que dellas publicaram e não dei-
xarei de fazer mais algumas .observações onde me par.ecerem ne-
cessarias. 

E, como já tive ensejo de o dizer a·o Sr. Director da "Gazeta'', 
f.al-o-hei com tanto m.ais prazer . que, B~tataes sendo o meu torrão 
natal, 1assim, em communicação directa com as minhas e·stimadas 
conterraneas, irei mitigando um pouco as saudades que, a todos 
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nós traz a doce lembrança do recanto sempre encantador, O·nde 
vim'os a luz e onde experimentamos os nossns primeiros passos. 

S. Paulo, 22 de Setembro de 1922. Diva Nolf Nazar i o." 

RESUMO DE REUNiõES FEMINISTAS NO RIO 

Commcmorando o Centenario da Indep endencia do Brasil, 
realisou-s·e, na Capital Federal, durante os dias 19 a 23 de Dezem-
bro de 1922, a conferenciia pelo Progresso Feminino. 

Effectuou-se no Syllogeu, edificio da Ordem dos Advogados, 
com elevada assistencia de delegados e pessoas gradas. 

Na ausencia da vice-presidente, presidiu a sessão a Srta. 
Bertha Lutz, tomando lugares á mesa as Sra•s. ' Carrie Chapman 
Catt, presidente da Ass·ociação Americana de Mulheres, Van 
Lennap, delegada norte-americana, O. Manys, delegada da Al-
liança dos Suffoagi.os da Hollanda, dd. Julia de Almeida, brilhante 
escriptora patricia, Jer0111yma Mesquita e Stella Dllval. 

Fallaram dd. CacHda Eneas Martins, Esther Ferreira Vianna, 
Bertha Lutz e Catt. · 

Na sessão de Trabalhos da Commissão pelo Suffragio Femi-
nino, falliaram o •sr. Justo Chermo•nt, senador e Sra. Catt, sendo 
nomeada a seguinte Directoria: P r esidente, Sra. Chermont; 1.a 
Vice-presidente, Sra. Santos; 2." Vice-pres-id·ente, Srn. Eneas 
Martins; 3." Vice-presidente, Sra. Maria dos Reis Campos; Se-
cr etaria Geral, Srta. Bertha Lutz ; Secretaria Ar chi vista, Srta. Olga 
Mello Br:aga. 

Houve tambem á noute, uma sessão no Palacio de Festas da 
Exposição, durante a qual foHou o Dr. Fontenelle. 

Dia 20. Roeunião das Commissões no Syllogeu, orador Dr. 
Fontenelle. 

Dila 21. Reu nião no SyUogeu. A noute, nova reunião, orado-
ras: Sras. Evelina Pereira, Livermore e Anesia Machado. 

Dia 22. Sessão publica no Syllogeu; oradoras : Sras. Catt, Van 
Lennap e Bertha Lutz. 

Realisou-se tambem, no Hotel Gloria, o almoço offerecido á 
Sra. Catt, pelo embaixador dos Estados Unidos, o sr. Edw. 
Morgan. Compar.eceram .ao mesmo as Sr.as. V.an Lennap, Mann, 
Balcock, Srs. V.ice-presidente da Republica, Ministro das Rela-
ções Exteriores, Senador Justo Chermont, Drs. Carneiro Leão, 
Director da Instrucção Publica, Jo•sé Carlos Rodrigues, Santos 
Lobo, Guepra Dnv·al, Sras. Justo Chermont, Bertha Lutz, Julia 
Lopes de Almeida, Stella Guerra Duval, Jeronyma de Mesquita, 
Margarida Lopes de Almeida, Santos Lobo, Enéas Martins, Meine -
henck, Felix Pacheco, Livermore, Litt. 

Dia 23. De manhã, no Syllogeu, discussão das conclusões das 
Commissões. 

A' noute, encerramento da Conferencia. P<residencia : Sena-
dor Dr. Lauro Muller. Orado·res, Drs. Ev·aristo de Moraes, Sena-
dor Lopes Gonçalves e oradoras Srta. Guilhermina Vieira da Matta, 
representante official do Governo do Estado de Espirita Santo, 
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Sra. Martha da Silva Gomes, delega.da o.fficial do Governo do 
Estado do P·araná, e Sra. Catt, encerr aindo a ses•são o Senador 
Lauro Muller, com um discurso recapitulativo dos trabalhos do 
Congresso. 

Fins principaes das Ligas pelo Progresso Feminino: 
1.º Promover e educação da mulher em geral; 
2.º Elevar o nível de instrucção fe~ünina; 
3.º Assegurair direitos civis á mulher; 
4.º Assegurar medidas necessarias á protecção das mães e da 

infancia; 
5.º Assegurar a protecção ás jovens desamparadas; 
6. 0 Assegurar direitos politicois á mulher; 
7.º Estimul1ar o espírito de organisação ·entre as mulheres; 
8.º Facilitar á mulher novas opportunidades de acção; 
9.º Estreita1r as relações de amizade com os demais paizes 

amerioanos afim de assegurar a manutenção da p·az perpetua no 
hemispherio occiderntal. 

RESUMO DE REUNiõES FEMINISTAS EM S. PAULO 

Em 6 de Janeiro, vindas do Rio, chegaram em S. Paulo, a Sra. 
Carrie Chapman Catt, norte-americana e leader do movimento 
feminino actual, com algumas delegadas extrangeiras. 

No dia 8, em casa da Sra. Evelina de Arruda Pereira, reuniu-
se a Directo.ria da Liga Paulista pelo Progresso Feminino, as-
sim composta: Presidente: D. Evelina de Arruda P·ereira; The-
soureiras, DD. Anna Bourchard e Sylvia Cajado; Secretarias, DD. 
Maria Xavier da Silveira e Fanny Whateley. 

No mesmo dia, foi fundada a Alliança Paulista pelo Suffra-
gio Feminino, sendo eleita a seguinte directoria: Presidente, Dra. 
Walkyria Moreira da Silva; Vice-presidentes, DD. Anna Galieto, 
Herminia Bialoskorsky e Dra. Maria Renotte; Secretaria Geral, 
Diva Nolf Nazario; Secretaria Archivista, D. Angelita de Oliveira; 
Thesoureira, Dra. Carmen de Escobar Pires. 

A' noute •effectuou~se uma sessão solemn:e, no salão da Cruz 
Vermelha, presidida pela Sra. Evelina Pereira, em homenagem á 
Sra. Dra. Carrie Chapman Catt, e ás outras delegadas que a 
acompanhavam. 

Nos jornaes desta Capital leu-se: 
"O salão estava cheio de familias e de muitos cavalheiros 

da nossa sociedade, entre es•tes o general A. Nérel e o coronel 
Cahusac, officiaes da missão franceza e membros . da Cruz Ver-
melha. 

Aberta a sessão, a saudação á sra. Catt foi feita, em inglez, 
p ela Dra. Maria Renotte, rel embrando os grandes predicados da 
maior "leader " da actualidad·e. 

Fallou em seguida a Srta. Diva Nolf Nazario. 
A Dra. Chaprnann produziu então um substancioso discurso 

que foi traduzido pela senhorita Ber:tha Lutz. Fal:lou sobre as 
idéas do pan-americanismo, como tambem da evo·lução social, 
moral e intellectual da mulher nos different es paizes da Europa 
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e das Americas; occupando-se tambem dos direitos politico.s do 
sexo, nos povos de religião catholica e protestante. O seu elo-
quente discUI"so rtermin·ou entre applausos. 

A Srta. Dra. Walkyria Moreira da Silva, jovem advogada do fôro 
paulista, em segu~da fez, com todo o brilhantismo, uma disser-
tação sobre a "Situação juridica da mulher no Brasil''. Depois 
dos cumprimentos do ·estylo ás damas da Associação Feminista, 
a Dra. Walkyria, apreciou a funcção da mulher nas i·nstituiçõe\S 
antigas, isto é, no direirto romano, do qual se derivou a legisla-
ção brasileira, herdade de Portugal, e, p assando á epocha pre-
sente, a gentil advogada analysou algumas disposições do Codigo 
Civil, que se referem á actividade social da mulher, neste paiz. 
Proseguindo a sua dis·sertação, tratou d-os direitos politicos que 
perten cem á mulher emancipada e recordou as tentativas de r efor-
ma eleitoral em favor do sexo, que foram apresentadas e d-efendi-
das no Congresso Legislativü. Muitos ai]:Jplausos e felicitações a 
joven e talentosa advogada recebeu ao terminar a sua erudita dis-
sertação. 

Assim, ea1cerrou-se essa sessão solemne que assignala um 
triumpho pa.ra o feminismo n·o Brasil. 

No dia seguinte a Sra. Catt embarcou para Santos com des-
tino á Argentina." 

No numero 105, de Fevereiro de 1923, da "Revista Feminina" 
foi publicado o seguinte: 

"O VOTO FEMININO. 

O discurso que se vae ler é da distincta academica de direito 
Srta. Diva Nolf Nazario, pronunciado, na sessão solemne promo-
vida pela Liga Paulista pelo Progresso Feminino em homenagem 
á eminente feminista americana, Mrs. Chapman Catt no salão da 
Cruz Vermelha Brasileira nesta Capital. 

Muito joven ainda, a srta. Nazario já apresenta uma série não 
pequena de trabalhos em prol das reivindicações dos direitos 
femininos, em nosso Estado, tornando-se dest'arte credora da 
estima e admiração das nossas patricias: 

Distinctas Semhoras. 
Caras Patrícias. 
Exmo.s. Senhores. 
Era minha intenção dirigir-vos a palavra em nossa agra-

davel reunião desta tarde, mas por escassez de tempo foi achado 
melhor escolher-se a presente reunião. . 

Animada portanto com essa suggestão, reuno as minhas apou-
cadas forças pa·ra vos fallar sohre o assumpto que já foi d·e certo 
modo debatido entre nós. 

Mas antes disso, desejo apresentar a.s minhas saudações ás 
intelligentes senhoras Carrie Chapman Catt e Bertha Lutz que, 
pela honra de sua vinda á terra Paulista, dão jus aos nossos mais 
desvanecidos agradecimentos. 

Faço-os tambem extensivos aos demais illustres membros da 
Commissão, pedindo a todas a mai.or indulgencia para as incor-
recções que a minha reconhecida incompetencia venha a causar, 
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e que só pode .ser reiev.ada pela proifunda sinceridaide e convicção 
com as quaes me apresento perante vós. 

Estavamas !'eunidas, um grupo de senhoras pacificas, afim 
de trartar do suffragio feminirno e pro.curar meios ·para a re.alisa-
ção, entre nós, ele uma reivindicação hoje universal, patriotica e 
justissima, pois o mundo inteiro não póde estar se empenhando 
em uma questão illegitima, irrecebivel, desairosa e conclemnavel. 

Muitos, porém, attribuem, á palavra suffragis.ta uma signifi-
cação qu·e talv·ez tenha impedido o comparecimento de bem 
maior numero de pesso.as á r·eunião que precedeu esta. 

A ideia de perturbação da ordem deve absolutamente ser-Ih~ 
tirada·, visto não s·er possivel admittir-se que o Papa enviasse a 
sua bençam ás suffragi&tas inglezas por consicleral-as anarchis-
tas ·e incendiarias, a desejarem a compl:eta destruição da socie-
dade e ela familia em tro.ca apenas da satisfação de V·er reali-
sado o voto feminino. 

EIJas são D que nós · somos: simples mulheres que d·esejam 
tomar parte na discussão, na approvação e na applicação ele leis 
que regem a .socieclarcle a que pertencem, muitas dessas leis refe-
rindo-se unicamente á sua pessoa. 

Ellas foram o que em todos os paizes poderiam ter sido: 
simples mulheres pro.fundamente revo1tarclas diante ela intoleravel 
e systematica negação ele direitos naturalmente adquiridos a uma 
parte componente de uma nação. 

Aqui não chegamos a similhantes meios, e antevejo que nada 
disso haverá no Brasil, onde, em regra geral, a mentalidade masculi-
na é composta dos melhores elementos ele douta justiça nas magnas 
questões e de ponderada soffr.eguidão pelo progre.sso material e 

.intellectual deste grancl·e paiz. 
Não tardarão, com effeito, em reconhecer o bem fundado 

de uma d'eferivel e equissima pretenção daquellãs que, abnega-
damente, lhes d·eram a primeira ·educação, o alicerce de todo o 
seu subsequente progredimento. 

O projecto que se acha na mesa das altas Camaras ela Repn-
):>lica, a do Exmo. Sr. Mauricio de Lacerda, na Camara dos 
Deputados elo Estacl·o do Rio, e a infelizmente füo recente, nms 
aind·a assim bem grata, elo Exmo. Sr. P.ontcs Junior, no Senado 
Paulista, vem provar, á saciedade, que homens importantes neste 
p aiz não prete1rnclem deixar a Patria vegetar num r ecanto esque-
cido elo grande e bello jardim do progresso das nações civilisadas. 

Como o Sr. Juiz que despachou o meu pedido de alistamento 
eleitornl 1nesta cidade, muitos, si bem que acordes .em reco-
nhecer a não existencia de uma J.ei que exclúa a mulher da 
vida politica, preitenclem .que ·ella não está ainda na altura de 
comprehencler e de exercer os seus direitos politicos, e que po-
deria, com estes, produzir uma completa "inversão de papeis'', 
arrastando o lar a uma lastirnavel desorganisação. 

Haverá, sem duvida, mulher.es, no Brasil, incapazes de com-
prehencler convenientemente o papel politioo a representar, como 
existem em todos os paizes onde o direito de vorto lhes foi con-
cedido; mas essa quantidade fica honrosamente contrabalançada 
pelo numero de homens defectiveis na comprehensão e na execução 
apropriada do mesmo papel politico. 

Na' França, na Belgica e em outros paizcs pude verificar que, 
em geral, as mulheres nada são superior es ás brasileiras, não 
obstante gosarem ella:s de direitos na administração do seu paiz. 
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E, quanto á desorganisação do lar e á "inversão de papeis'', 
é occasião de se perguntar si a sociedade e o lar se acham des-
mantelados pelo voto feminino, no grande numero de paizes onde 
a mulher desfructa os direitos ·que reclamamos. 

Por muito que se repar e, não se encontra desbaratamento 
algum; bem pelo contrario, o apparecimento da mulher no scena-
rio politico só tem t razido uma benefica e activa concorrencia. 

Os milhões de mulheres votantes e os milhares dellas eleitas 
poderão tender unicamente a uma crescente moralidade no 
füeatro mundial, a uma cooperação ma.is efficaz para a paz uni-
versal e o bem estar da humanidade. 

Pelo menos, como se diria em inglez: If a man is worth a 
woman, a woman is worth a man. E a prova disto é indiscutivel. 

Ainda com o referido Sr. Juiz, outros dizem que a mulher 
não pode votar porque não paga o tributo de sangue, ou "ella se 
acha incapaz de defender a Patria e de pugnar pelos seus direitos 
na praça publica". 

Mas, pergunt;o eu, fabricar obuzes, colher os feridos nos 
campos de bataJha, prestar serviços nos telephones, nos telegra-
phos e em outras repartições militares, conduzir bondes ou 
guiar comboios de estrada de ferro, cuidando assim da boa ma-
nutenção do paiz, na falta dos homens empenhados na lucta, 
não será pagar o tributo de sangue? 

Vem a proposito citar · as palavras de uma "leader" feminista 
dos Estados Unidos, palavras essas invocadas pelos membros da 
Commissão que lavraram o seu parecer no projecto existente na 
C:nnara Federal. 

Disse a Sra. Lucy Stone: "Cada vez que nasce um soldado, 
uma mulher expõe a vida. Durante annos faz guarda, dia e noite 
ao berço do futuro cidadão. Segue e dirige o seu desenvolvimen-
to, até entregal-o á Patria em estado de servil-a. Deverá esta, por 
ventura, conceder direito ao filho de virar-se contra sua mãe, 
dizendo-lhe: "Não tens direito de cidadania; só poderás votar 
quando, tu que foste cread.a para dar a vida, a souberes tira,r". 

O que muitas mulheres escrevem nos jornaes, e relI11iÕes 
como esta não equivalem a manifestaçõs na praça publica? 

Tão justas são as pretenções suffragistas que o aferrado ini-
migo do voto feminino, em 1910, o Sr. Asquith, da Camara In-
gleza, não ponde senão partilhar, mais tarde, das idéas dos Srs. 
Eduardo Grey e Lloyd George, depositando elle proprio, em 1917, 
um novo projecto, que foi approvado, em favor dos direitos poli-
ticos da mulher, e dizendo naquella occasião: "Uma .nova ordem 
de cousas nasceu da guerra, e contestar ás mulheres o direito 
que adquirir.am pelo seu trabalho de se fazerem ouvir directa-
mente, estaria pouco em relação com o espirita de justiça que nos 
deve animar". 

Passando a outra ordem de ideias, podemos indagar quaes 
são os m·eios para alcançar, ainda em tempo, o "desideratum" 
de toda mulher pensante no Brasil. 

Temos em primeiro lugar o apoio de influencias politicas, 
que já nos são adquiridas, pois a maioria das capacidades mascu-
linas, diante dos factos mundiaes, compr.ehendem que não con-
vem d·eixar o seu nome, tristemente e para sempre, ligado a uma 
campanha contraria a questão de tão relevante impoTtancia e 
que se vai favoravelmente decidindo em todos os paizes cultos. 
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Temos cm segundo lugar o apoio da imprensa criteriosa e 
sã do paiz, daque1Ies jornalista,s de altos e .nob r es intuitos, que, 
pela leitura e pelo estudo, entendem não ser possivel ao Brasil 
permanecer inactivo, em qualquer terPeno, neste mourejar afa-
noso e progressista do universo. 

O jorna.lista é o ponta-voz da opinião publica e não póde, 
como tal, apegar-se incondicionalmente a ideias ou preconceitos 
pessoaes seus; pó de dar a conhecer urna ·opinião sua, com a boa 
intenção de ser util á collectividade, mas nenhum direito lhe 
assiste e que se coadune com sua dignidade, de levar pelo as-
cárneo assumptos considerados de alto. valor para o progresso 
de sua Patria. A evolução requer que elle acompanhe nobre e se-
riamente os grandes terntamens da humanid·:;;de. 

Ten.des certamente lido varias artigos que pouco reoommen-
dam a seus autores na questão feminina e, portanto, deixo-os ao 
vosso julgamento. · 

Br·evemente espero poder offerecer-vos, em folheto, o q;ue 
se ha escripto ultima[nente, entre nós, sobre o voto feminino, com 
os commentarios meus que alguns jornaes pret,enderam não in-
serir em suas oolumna:s. 

Para chegar a um terceiro meio, terei de passar por um 
pequeno desvio. 

Quando da a·pres.entação de minhas allegações á Egregia 
Junta de Recursos Eleitoraes deste Estado, em replica ao meretis-
simo Dr. Juiz que despachou minha petição inicia.J., tive a des-
agradav.el occasiã,o de notar que, de enoontro á lei eleitoral, no 
seu airt. 22 § 2.º, a decisão não tinha sido sufficientemen.te funda-
mentada. 

Baseada, então, no art. 25 da mesma lei, que diz: "Quando a 
decisão da Junta de Recursos sobre inclusão ou ·exclusão de elei-
tores não f.or unanime, poderá o membro Yencido reco,rrer para 
o Supremo Tribunal Federal'', e oorntanto fosse unanime a deci-
são da Junta, eu tencionava apresentar o meu recurso, por não se 
tratar, ne·ste caso, nem de uma exclusão, nem de uma inclusão, 
mas sim ele uma simples não in'clusão,' a despeito ela regularidade 
do meu p edido e da Constituição que militavam em favor do seu 
simp[·es recebimento. 

Não o fiz, attendendo ao estado de absorpção em que se 
encontravam os animos pelos acontecimentos militares do Rio, 
pela approximação da posse do novo Presidente da Republica e 
elas festas do Centenario. 

Veiu-me, então, a ideia que urna especie de "referendum" 
entre as mulheres brasileiras poderia trazer alguma excellente ma-
teria para o assurnpto ora debatido. 

Consistiria este em uma adequada propaganda para oibter o 
maior numero possível de mulheres a pedirem o seu alistamento 
eleitoral, ou na organisação, em todo o paiz, ele listas assignadas 
por senhoras que recoi1hecem como justa a concessão do voto ás 
mulheres, afim de serem taes listas encaminhadas, o mais de-
pressa possivel, para a Federação Feminina do Rio, que, por sua 
vez, as faria depo.sitar na mesa da Camara, em' opoio ao projecto 
ora em andamento e á espera de melhores ou de propositalmente 
peiores dias. 

Esta minha modesta propoSJta é feita sem intenção de en-
travar a marcha de outras que a vossa sabedoria preconü;ar, e as-
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sim fica sob a vossa criteriosa deliberação, e para tempo op-
portuno. 

Termino, pois, agradecendo a amistosa benevolencia que 
testemunhastes em ouvir as minhas desalinhadas palavras, e faço 
os mais consistentes votos para que todos o vo.ssos nobres esforços 
sejam plenamente coroad.os, a.fim de tornar cada vez maior, cada 
vez mais respeitada a nossa immensa e querida Pa.tria. 

Viva o Brasil! 
Viva o voto feminino I" 
(Publicado tambem no "Dia.rio Popular" de 25 de Janeiro 

de 1923, no "Jornal do Commerdo" de 15 ele Janeiro de 1923 e 
na "Gazeta de Batataes" numeras 843 e 844.) . 

Resumo do discurno pronunciado pela Dra. Carrie Cha·pman 
Catt, no salão da Cruz Vermefüa de S. Paulo, em 8 de Janeiro 
de 1923. 

"O PAPEL DA MULHER NA ACTUALIDADE 

O Pau-Americanismo tem levantado opiniões diversas, e não 
é sempre comprehendido como deve ser. No seu inicio a doutrina 
de Monroe se resumia em evitar que alguma monarchia tomasse 
pé no Novo Munclo. 

Em seguida as relações commerciaes pau-americanas inva-
diam o 'terreno, tornando pouco sympathica a tb eori·a. 

H-oje estamos, talvez, mais perto da verdadeira soluçã<0 vindo 
trazer-nos um a definição verdadeira a união das mulheres deste 
continente pelo progresso geral. 

E bem necessaria é a sua collabora:ção pois os principias re-
publicanos são a base da constituição dos povos americanos. 
Republica significa o governo dü povo pelo povo, quer dizer o 
conjuncto ela população do paiz, e iriclue necessariamente as mu-
lheres. A integração da mulher na vida publica das Nações se 
impõe fatalmen1e para que estes principias tenham verdadeira 
significação. 

Ha quem combata este movimento feminino argumen tando 
que a mulher foi feita para o lar. Ha 25 annos, quando faziam 
a propaganda do direito do voto, a idé~ de ser eleitora desper-
tava c<0mmentarios diversos. Entre estes diziam que a mulher 
sendo ·eleitora seguiria os mesmos processo.s que os homens ou 
a mulhe'l· permaneceria no Iar ou delle sahindo, não h avia escolha, 
não poderia proceder senão de modo identico ao elemento 
masculino. 

E' que naquelle tempo como atrav·ez os seetllos, sobre a mu-
lher recahiam as numerosas tarefas do lar, a fiação, a tecelagem, a 
confecção de roupas, conservas, etc. Mas actualmente as condi-
ções mudaram; sw·giu a grande industria, pouco a pouco a mór 
parte do serviç·o passou a ser feito fóra do lar. Começou com o 
fabrico de tecidos. Em seguida a industria extendeu-se a outros 
ramos. Os proprios generos alimenticios deixaram de ser fabri-
cados em casa, limitando-se muito o papel da mulher. Por fim 
ficou-lhe o papel de educadora e mãe. Mas este se tornou mais 
complex•o. A>s exigencias maiores da civilisação moderna exigem 
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da mulher um certo preparo que antigamente não era necessario, 
para que possa seguir cabalmente o desenvolvimento da prole. A 
propria maternidade exige um nivel superior. 

A guerra crystallisou estas questões. Para demonstrar como 
foi radical a mudança, eis um exemplo. Em 1913, assisti a uma 
reunião das mulheres austriacas. Naquelle paiz era prohibido ás 
mtulheres fazerem parte de associações politicas e organisarem 
associações. Para realisar a reunião era necessario o consenti-
mento da poUcia; uma vez dado o consentimento, a reunião era 
assistida por dois guardas civis, um dos quaes trazia um livro e o 
outro um bastão. A's oradoras, cujos endereços eram registrados, 
era prohibido fallarem em determinados assumptos, entre os quaes 
a familia imperial, a política, a historia da Austria e o milita-
rismo. Se, por acaso, alguma oradora abordasse qualquer desses 
assu1mptos, o primeiro guarda civil levantava-se, o que era equiva-
lente a dizer que estava encerrada a sessão. 

Se houvesse reluctancia por parte da.s mulheres em retira-
rem-se, intervinha o segundo guarda que armado de bastão, força-
va-as a evacuar a sala. 

Condições semelhantes reinavam em outros paizes vizinhos. 
Hoje tudo mudou. Sobre os imperios centraes fluctúa a bandeira 
republicana; no Parlamento Austri1aco têm assento ~7 deputadas, 
na AUemanha 45 e no Parlamento Estadoal da Prussia, 45. 

Antigamente a mulher não era considerada, por não ter valor. 
militar. A grande guerra demonstrou entretanto que ella era uma 
unidade que não se devia desprezar. Se tivessem sido consultados 
os chef.es das 32 nações que tomaram parte na grande conflagra-
ção européa, os generaes que dirigiram os combates, os milhões 
de so.Jdados obscuros que fizeram os maiores sacrifícios por 
que pelejavam, nenhum deUes teria respondido que era pela ele-
yiação ·da mulher. Entretanto, de tantas ruínas, do grande des-
equilíbrio produzido, surgiu um movimento constructor, a ele-
vação da mulher. 

Bm 1915, o primeiro ministro inglez Balfour discursando no 
Oanadá disse: "Para podermos fazer a guerra temos atraz de cada 
soldado dez pessoas que lhes fornecem os elementos necessarios á 
lucta; destas sete .são mulheres". O ministro da Viação e Telegra-
phos disse que sem a collaboração das mulheres, não teria sido 
possiv·el fazer-se o serviço dos correios e teJegraphos. O ministro 
da Marinha tambem enalteceu os serviços prestados pelas mulhe-
res, demonstrando a sua decisão e capacidade, declarando que 
puderam construir a maior uni·dade de guerra sem o auxilio de 
um só homem. Das 54 nações independentes, 28 já deram voto 
á mulher. Começando pela America, desde a ponta do Alaska até 
o Mexico, as mulheres votam. Na Europa o m esmo se dá do Norte 
até a Italia, com excepção da França e da Suissa. Na propria Asia 
tem conseguido direitos políticos, na India, em Ceylã-0, até na 
China onde já varias deputadas tomaram parte na Assembléa que 
operou a transformação do governo. 

No emtanto, um co•ntinen1'e escapou, o continente sul-ameri-
cano, onde ha ausencia total dos direitos femininos. Entretanto 
·esta situação não pód.e ·deixar de ser transitaria. O voto é uma 
questão vencida, não podendo a Arnerica Latina, sempre pro-
gressiva, escapar a este movimento que representa um destin '> 
ilil un dial. 
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Devo tocar tambem num assumpto delicado. Ha quem diga 
que o nosso movimento feminino é um movimento protestante. 
Não é. A Igreja Catholica não é inimiga da mulher, nem se oppõe 
á sua collaboração util na sociedade, é uma instituição conser-
vadora que sempre teve criterio para discernir e para escolher 
os mo:mentos opportunos e os bons ele.mentas. Entre os paizes 
que emanciparam as mulheres contam-s.e os paiz.es catholicos 
como a Po1onia e a Tcheco-Slovaquia, a Hungria e a Rumenia, 
onde ha deputadas catholicas fervorosas. 

Na r eaHdade a integração da rm.µher nos seus direitos políti-
cos representa uma nova collaboração que a mulher deve á Patria. 

No Brasil póde se considerar como um movimento d.estinado 
a se tornar victori.oso. Recebida no Senado da Republica por 
illustr·es senadorns e p.elo vice-Presidente da Republica, n ão pude 
deixar de ficar impr.essionada pelo grande caminho percorrido, 
pelo apoio gener.oso de ho.mens responsaveis. 

Faz·ecrn pI'ever que será victoriosa a causa. como o tem sido 
sempre nos paizes cujos homens illustres teem-lhe dado seu apofo. 
São aqu elles brasileiros de ambas as casas do Congresso, homen~ 
de impul·sos generosos. Num paiz que produz homens semelhan-
tes tambem haverá mulheres aptas a chefiarem o movimento, a 
enfrent air-.em os 'primeiros embates e abrirem o caminho, não de 
principio apenas, porem contra a corrente dos preconceitos 
sociaes, tornar-se-ão em seguida mais e mais e finalmente virão 
a venc•er. 

Encontro aqui senhoras paulistas intelligentes e capazes que 
servirão como chefes deste movim,ento até conseguir o fim. 

Com isto não iniciam uma lucta. Trabalharão pelo interesse 
unico do lar, para o estreitamento dos laços da familia, ao lado 
do homem trabalhando p elo progresso constante deste grande 
paiz." 

A Alliança Brasileira pelo Suffragio Feminino, da qual é 
parte integrante a Alliança Paulista pelo Suffragio Feminino, é 
formado do conju111cto das Allianças Estadoaes e Municipaes, cons-
tituídas e a constituir nos d ifferen1es Estados e Municípios do 
Brasil. 

Esperemos que Batataes, onde tantos vultos 1111ciaram seus 
primeiros passos na vida publica, acompanhará na vanguarda 
o grand·e movimento em pról da elevação moral e intellectual da 
mulher brasileira, fundando brevemente a "Alliança Batataense 
pelo Suffragio Feminino'', que talvez se·rá o primeiro r amo muni-
cipal deste Estado. 

(P·ublicado na " Gazeta de Batataes'', numero 845 e 846). 

Não pude aqui satisfazer o meu d.esejo de publicar o bem 
fundamentado discurso da sympathica advogada Dra. Walkyriu 
Moreira da Silva. 



APOIO A DESTACAR 

"Disüncta c-ollega. Li um artigo seu com attenção. A unica 
critica que lhe poderia fazer era declarar que combino com suas 
idéas e admiro o se1U raro espírito de independ·encia. Passou a 
epoca .em que a intelligencia da mulher tinha o campo de acção 
adstricto ás safas e quartos de sua casa. Nem sequer nos devemos 
lembrar do passado. Sou dos que amam tudo que é de hoje -
em arte como em instituições t>oliticas, em costumes como em 
idéas. De ha muito que venho clamando contra o absurdo do 
regímen que prohibe á mulher os direitos a que tem direito, 
como se o gráo d.e elevação moral dependE:sse duma di.fferencia-
ção de sexo e não de causas mais p·oderosas como a intelligencia, 
a educação, o trabalho, etc. Collega ·e admirador. Joaquim Inojosa, 
do "Jornal do Commercio" - Recife. Abril 1923. 

"Prezada collega. Estou acompanhando, com muito interesse, 
a tentativa que V. faz, para ser incluida no alistamento eleitoral. 
De p.erfeito acôrdo com suas idéas, aguardo com anciedade a 
d·ecisã-o do Tribunal e espero ter muito breve o praser de abra-
ça-la. Sua am.ª adm.' Maria X. da Silveira. São Paulo, 15 de Ju-
nho de 1922". 

- "Applicada col1ega. " ... O feminismo ha de triumphar 
por fôrça com partidarias como a collega" ... um amigo ex-corde 
Julio Raposo do Amaral. 8-1-923". 

- "Diva . ... Dou-te os m·eus parabens pela perseverança com 
que advogas a causa do voto feminino. Podes contar com o meu 
apoio. Sempre tua Leonor. 27-6-922". Leonor Sanches Louzada. 
Estudante de Medicina, S. Paulo. 

- "Prima Diva. Os meus calorosos cumprimeutos pelo seu 
brilhante discurso proferido em prol e em defeza da symparthica e 
vencedora causa do "feminismo". Fernando Figueiredo. 30-1-923." 
Pharmaceutico. 

- "Sinceras f.elicitações judicioso discurso na reunião femi-
nista. Familia Machado." Telegramma. 



A CARTA DA MULHER 
DO CONGRESSO FE.MINISTA DE GENEBRA 

1. - Concessão de direito de voto á mulher e bem assim de 
todos os demais direitos administrativos e legislativos, tanto na-
cional como internacionalment·e; 

2. - que a mulher goze dos mesmos direitos de p r otecção 
que o homem no que se refer>e ás leis contra a escravidão onde 
quer que esta .exista ·em certas regiões da Europa oriental, da Asia 
e da Africa; 

3. - que no matrimonio goze a mulher de p lenos d ir>eitos 
pessoaes e civis, entr.e outros o de dispor .de seus proprios ganhos 
e de sua fortuna particular, deixando d·e estar sob a .tutela do 
marido; 

4. - que a mãe tenha igual direito ao filho, como o pae, 
dentro do matrimonio; 

5. - que a mulher casada tenha igual direito ao h omem a 
mudar de nacionalidade; 

6. - que a mulher tenha d irei<to ao ensino em ger al, technico 
e profissional, nas mesmas condições do homem; 

7. - que a mulher tenha o mesmo direito e goze da mesma 
possibilidade que o homem para preparar-se e desempenhar os 
mesmos .afficios e empregos civis, administrativos ou judiciaes 
que elle; 

8. - que o trabalho da mulber seja remunerado nas mesmas 
condições que o do homem, quando seja identico ao deste; 

9. - que seja reconhecido o direito ao trabalho, tanto á mu-· 
·lher casada como á solteira sem n.enhuma restricção contra a 
vontade dellas; que as leis reguladoras do trabalho das mães se-
jam de tal molde que não p.assam prejudicar ·economicamente a 
estas, e que a futura regulamentação do trabalho tenda á abso-
luta igualdade de sexos; 

10. - que seja reconhecido um mesmo nivel moral para o 
homem e para a mulber, e que esse nivel seja mais elevado d·o que 
o presente, sendo ·supprrirnidos os tratamentos especiaes da mulher 
e abolida todas as praticas e regulamentos que differenciam a 
mulher do homem, seja qual fôr a classe social daquella; 

11. - que seja acceito como um principio o direito de inves-
t igação da paternidade; que todo filho natural tenha como o filho 
legitimo o mesmo direito a ser mantido e educado á custa do pae 
durante o seu .estado de dependencia, e que a mãe solteira sej.a 
mantida pelo pae de seu filho durante o tempo em que se encon-
tre incapacitada para o trabalho; 

12. - que seja absolutamente abolida toda e ·qualquer regula-
mentação ou legislação da prostituição, ficando esta impossibi-
litada. · 



IMPRENSA 

A seguir reproduzo varias artigos publicados em jornaes 
desta capital, como de outras cidades, e referindo-se aos direitos 
politicos da mulher no Brasil ou ao meu pedido de alistamento 
eleitoral. Muitos desses artigos, com resposta ou commentarios 
meus, foram dados na "Gazeta de Batataes", que gentilmente me 
franqueou suas colum·nas. 

N.º 1. - "Afim de destruir certa vacillação que se not;:i. em 
considerar o voto f.eminino como podendo marchar perfeita-
mente em paraJ.ella com a situação religiosa, será bom reproduzir 
as linhas abaixo; ellas foram publicadas em seguida ao despacho · 
do Juiz, na primeira pagina da "Revista Feminina '', numero 98, de 
Julho de 1922. 

"Não deixa de ser interessante o despacho do integro magis-
trado, que apesar de achar em linhas geraes que a funcção da 
mulher é mais domestica, reconhece entretanto que não ha err_ 
nossas leis urna disposição ex.pressa que a impeça do direito do 
voto. 

ne facto, a funcção da mulher d.everia ser toda domestica, 
principalmente entre nós, mas é preciso se consid·erar que, esse 
movimento todo que pr·esenciamos, com referencia ao feminismo, 
nada mais é que uma reacção natural contra os ·desmandos e a 
vadiação masculina. Não fosse a dura necessidade de ser hoje em 
dia a mulher o ganha pão do lar, não estariamas vendo esse m o-
vimento e essa lucta, na qual os homens pretend em levar a van-
tagem. 

Porque negar á brasileira o dfr.eito do voto, quando as demais 
nações do mundo reconhecem na mulher um enite capaz de colla-
borar e produzir? serão as brasileiras por acaso inferi-ores ás 
inglezas, ás tcheco-slov·enas e outras? 

Leão XIII, estadista, philosopho e pensador, que se sentou n ::i 
cadeira de São Pedro por muitos annos, consultado sobre o fe-
minismo, assim s·e exprimiu: - "As senhoras podem s•er tudo 
quanto quizerem, contanto que sejam catholicas. Mas não lhes 
aconselho que se metam em poli<tica, pois, já está ella tão embru-
lhada pelos homens, que as mulheres não se d'arão bem nella". 

Sob o ponto de vista religioso não ha o minimo inconveniente, 
principalmente entre nós, cujo espirita d<i. quasi totalidade do 
povo é francamente catholico, apostolico romano. 
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E' verdade que Leão XIII aconselhou ás mulheres a não se 
metterem em politica naquella epoca, tão embrulhada pelos ho-
mens, mas veiu a grande guerra e a mu1her della participou as-
sim como os homens de todos os seus horrores. 

Taes foram os resultados obtidos que os governos europeus 
julgaram imprescindível a collaboração feminina e hoje em quasi 
todas aquellas nações está ella á t·esta de muitos departamentos 
da administração, demonstrando a sua alta capaeidade de dirigir 
·e produzir. 

Não nos referimos ao.s norte americanos, p.ovo essencialmen-
te pratico, que foram os primeiros a se utilisarem da collabo-
ração feminina. 

Entre nós, infelizmente é o que se vê: a preguiça masculina 
obrigando a mulher a saltar fóra do leito pela manhã em busca 
do trabalho nos escriptorios, fabricas e officinas e tentando 
impedir que ella adquira para si um direito qu.e si até pouco 
tempo pedia, hoje reclama com altivez, pois vivendo honesta-
mente, sem lesar a quem quer· que seja nada mais justo que tenha 
agora applicàção para si o srmm cuique tribuere." 

COMMENTARIOS. 

Assim se acham tranquillisadas as susceptibilidades das pes-
soas que ainda receiavam não ser facil a conciliação, no Brasil, do 
v·oto f.eminino ·Com a crença religiosa apostolica r.omana. 

Vemos, portanto, que, sem impedimento algum, pode a mulher 
brasileira d·esempenhar sinceramente o voto em beneficio da 
Nação, sem prejuízo de suas crenças religiosas. 

Somente, o autor deste artigo dá, no meu modo de ver_, um 
sentido demasiado restricto ás palavras: "a funcção da mulher 
deveria ser toda domestica principalmente entre nós." Por ellas, 
parece que a mulher brasileira deve unicamente confinar-se no 
serviço propriamente dito do lar, nada mais lhe sendo permittido 
a não ser a·quillo que diI'ectamente a elle se refere. Entre n ós, como 
em toda parte, a mulher sempre tem tido occupações e passatem-
pos alheios aüs misteres do lar: sua presença em festas, nas egre-
jas, a leitura de jornaes, etc., si bem que não constituindo occupa-
ções puramente domesticas, imprimem não obstante um cunho in-
dispensavel á vida da familia. E assim, o voto da mulher, poderá 
trazer muito boas reformas de influencia directa sobre o bem estar 
e a elevação moral e material da famiíia. 

O unico entendimento viavel é uma comprenhensão digna 
dos direitos e das .obrigações de cada membro da sociedade, 
guiando-se todos para o engrandecimento da Patria, o vasto lar 
commum que, inevitavelmente, trará como corollario, o ideal do 
lar privado ". 

(Publicado na "Gazeta de Batataes'', numero 829.) 

N.º 2. - "Vem a proposito reproduzir tambem um artigo do 
padre Silverio, vigario de Paraopeba, sahirlo no jornal catholico 
·'A União", de 25 de Junho de 1922. 

Apoz a publicação do despacho do Juiz, diz elle: 
"Realmente esta questão de capacidade eleitoral da mulher 

.é de se coçar a cabeça antes de responder ... 



- 73 -

O Juiz de S. Paulo não deixa de ter bôa razão, em these. 
Mas, sempre será exquisito que a sra. Bertha Lutz, secretaria do 
Museu, vencedora num concurso com homens formados, e actual-
mente representando o elemento feminino brasileiro nos Esta-
dos Unidos com muito brilho, não possa votar nas eleições, ao 
passo que são eleitores o continuo e os serventes do Museu! 

Demais, o suffragio das mulheres está legalisado eni varias 
paizes da Europa e da America. . . E parece que não tem sido 
máo o resultado. 

Na Belgica, por exemplo, até as religiosas de clausura vo-
tam. No Brasil, nem as freiras sem clausura podem ser naturali-
sadas. - Assim decidiu o ministro Alfredo Pinto, de accôrdo com 
o Presidente Epitacio Pessoa 1 

Quanto á capacidade eleitoral é ... uma questão de casuisti ca 
difficil de ser apurada. 

Vem a pêlo lembrar o que disse o Papa Leão XIII a uma 
commissão de senhoras que o consultavam sobre o feminismo em 
geral. · 

Disse o Papa gentilmente: - As senhoras podem ser tudo 
quanto quizerem ou lhes convier, comtanto que sejam catholicas. 
Mas, não lhes aconselho que se mettam na politica, pois, já está 
ella tão embrulhada pelos homens, que as muJ.heres não se darão 
bem nella. 

Mas, quem sabe? O Papa não prohibiu, deu um conselho ge-
ral, não se referiu a casos particulares. 

Ora, é passive! que ao menos em certos paizes, no nosso 
espe·cia1mente, esteja o eleitorado tão corrompido que, por isso 
mesmo, seja indicado caJ.deal-o com um elemel!-to novo, muito 
mais puro. 

Mas. . . não succederá que esse vinho novo, posto em odre 
velho venha a corromper-se tambem? Não se serviu N. Senhor 
da comparação do fermento que posto na massa fermenta-a toda? 
Verdade é que nesse caso é necessaria a fermentação da farinha 
para fazer-se o pão: e no caso e.Jeitoral é um tecido são, ou quasi, 
que se vai enverter em outro invadido de bacterias morbigenas .. . 

Qual! A questão é, por hora insoluvel. .. Talvez se possa des-
de já estabelecer que possam ser eleitoras as mulheres que se 
masculinizam, e só emquanto não se ref eminizam pelo casamento . 

Quanto ás casadas, o melhor seria darem dous votos aos 
maridos, porque deixar que cada membro do casal vote livre-
mente, será crear mais um motivo de discordia a tantos já exis-
tentes .. . 

Mas ... tambem é preciso não esquecer que esse motivo já 
existe. 

Agora mesmo tenho noticia de grave discussão em um casal 
de amigos meus. A mulher é Bernardista intransigente; o marido 
é Nilista revolucionaria. A mulher é catholica praticante ; não 
falha nos domingos á ,missa; o marido não falha . . . nas quintas 
feiras á loja maçonica. ' · 

Apezar disso havia entre elles, um modus vivendi que agora 
a eleição presidencial está ameaçando de se tornar insupporta-
vel. Valha-lhes Deus!" · 
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COMMENTARIOS 

O padre Silverio acha que, para dar um <-J. resposta, sem duvida 
adequada e justa, é preciso coçar a cabeça. 

Mas, para que? 
Porque não ·podem as mulheres, no Brasil, fazer o que reali-

saram em outros paizes? Porque sempre esse sceptismo quando 
se trata das brasileiras? 

Não creio, e ninguem poderá affirmar ou si.quer pen.sar que 
as brasileiras são tão inferiores que não sejam capazes de cum-
prir leal e decentemente um direito que muito honraria o Paiz 
levando-o sempre avante na meta do progresso. 

O pouco que tenho viajado te.m sido o bastante para chegar 
á conclusão de que a mulher brasileira não se acha, de forma 
algum.a, e111 situação de menor valia do que outras para, com sa-
lientes vantagens, usar do direito de voto. 

O padre Silverio diz que as freiras sem clausura nem po-
dem ser naturalisadas no Brasil, emquanto que na Belgica até 
as de clausura votam. 

E' verdade; mas ahi ha uma simples applicação do § 4.º do 
art. 70 da Constituição Federal Brasileira, que não tem restricção 
egual na Constituição Belga. 

Não posso deixar de apoiar a interessante comparação do 
padre Silverio, dessa caldeação de elementos para alcançar re-
sultado melhor no processo eleitoral; sem todavia esquecermos 
que ha fermentos bons e fermentos maus. 

Q apparecimento; inevitavel, do elemento feminino nas elei-
ções, novo entre nós, só po.derá trazer beneficio geral; não con-
stituiria, naturalmente, uma innovação no mundo, pois temos o 
exemplo de outros p aizes, onde, pela experiencia, o elemento 
eleitoral feminino já deu provas de se não deixar invadir por "bac-
ter;ias morbigenas." 

E esse benefico exemplo, prova essencial de progresso e de 
liberdade, seguido entre nós, não precisará da tal masculinisação 
e ref eminisação acordadas pelo padre Silverio que, infelizmente, 
como tantos outros, não deixa de deslisar um pouco para o 
terreno da pilheria, em assumpto que devemos encarar muito de 
sério, para a consagração cada vez maior das nossas leis de li-
berdade. 

Tambem, com a implantação do voto secreto, garantia im-
prescindivel de um povo republicano culto, nunca poderá haver 
maior discordia do que actualmente; pelo contrario. Cada um 
votará de accordo com a sua opinião e a sua consciencia, sem 
dar ou pedir satisfação a quem quer que seja, restando-lhe a 
unica e grande de ter dado o seu voto para o bem da Patria. 

Aliás, com o apparecime•nto do todo novo problema que nos 
traz a ancia. do progredimento humano, .sempre vem concomi-
tante novo modus uiuendi. 

E assim, como dizem alguns, mesmo que as occupações do-
mesticas da mulher venham a formar, entre nós, um empecilho ao 
seu comparecimento ás urµas eleitoraes, nenhum embaraço po-
derá existir para se encontrar um modo de votar requerido pela 
nova situação creada. 

O serviço postal, por exemplo, é muito differente hoj-e do 
que era antigamente, e tambem se poderá transformar o se~viço 
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eleitoral; pois nada de extraordinario encontro eu, no facto ele 
serem os votos colhidos a domicilio, por agentes especiaes e em 
condições especiaes, como são distribuídas as cartas, em cidades 
grandes, e caso não possa ser de outra maneira. 

Todas e quaesquer considerações não podem, portanto, in-
fluir no não reconhecime·nto dos direitos políticos da mulher 
brasileira." 

(Publicado na "Gazeta de Batataes", numero 830.) 

N.º 3. - "Como vimos, é claro que, si as mulheres, entre nós, 
teem de se occupar unicamente do lar, nenhum outr-0 affazer lhes 
deve ser permittido; a vida de toda a mulher brasileira limitar-
se-!rn, ao simples serviço de ama, cosinheira, lavadeira e engom-
madeira, o que, sendo regra geral, é um absurdo, uma incon-
gruente anomalia. Devemos reconhecer que a mulher brasileira não 
se nega aos trabalhos domesticas e alem disso sempre se prompti-
fica a auxiliar o marido no ganhar o sustento do lar, em outros 
trabalhos onde possa achar remuneração ao seu labor e á sua 
actividade. E', pois, justissimo que o homem, achando na sua es-
posa e filhas, não meras criadas, mas, honestas e activas auxi-
liares, tambem lhes conceda maior egualdatte pelo gozo total dos 
direitos poiiticos, justa compensação á sua abnegação, para o seu 
indispensa vel concurso moral na realisação do desenvolvimento 
da Patria. 

O Papa Leão XIII, como se sabe, era um homem de profundo 
tino, e mesmo naquella occasião, percebendo já o resultado futu-
ro do movimento que presenciava, não quiz, como alguns voltar 
aos remotos tempos do Ulpiano, nem tampouco deixar sem res-
posta uma pergunta que se lhe fazia, já então de bastante actuali-
dade, e, sem hesitar, declarou-se favoravel ao feminismo, garan-
tindo-se assim melhor do que muitos, de qualquer critica poste-
rior e inevitavel com a evolução da sociedade humana. 

Em apoio a taes considerações, convem reproduzir aqui o ar-
tigo abaixo, publicado na "Folha da Noite", desta Capital. 

"VOTO FEMININO 

Nos termos das disposições constitucionaes actualmente em 
vigor no Brasil, as mulheres têm o direito de se alistarem elei-
toras, não podendo a lei ordinaria recusar-lhes a expedição do 
titulo. E, além de serem alistaveis como eleitoras, são ellas tam-
bem constitucionalmente elegiveis para os cargos representativos. 

A' primeira vista póde parecer absurdo, mas a demonstração 
é facil e palpavel. 

Effectivamente os direitos ou faculdades outorgadas pela 
Constituição não podem ser cassados, negados ou desconhecidos 
pelas leis ordinarias. Estas apenas podem regular-lhes o uso. 

Se a Constituição garante ou concede um determinado di-
reito ou faculdade a quem quer que seja, nenhuma lei ordinada 
póde cassal-a ou negar-lhe o uso, expressa ou implidtamente. 

Actualmente no Brasil, imdependente de qualquer lei que 
venha declarar esse direito, toda mulher brasileira que quizer 
ser eleitora não tem senão que requerel-o ao juiz competente, re-
correndo ao Poder Judiciaria caso isso não lhe seja deferi·do. 
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Com effeito, o artigo 70 ·da Consti~uição declara perempto-
riamente que são eleitores "os cidadãos" maiores de 21 annos, que 
se alistarem na forma da lei, só não podendo alistar-se os mendi-
gos, os analphabetos, as praças de pret, não comprehendidas en-
tre estas os alumnos das escolas militares de ensino superior, e, 
por ultimo, os religiosos de ordens monasticas, companhias, con-
gregações ou cornmunidades de qualquer denominação, regra ou 
estatutos que importa a renuncia da liberdade individual. Entre 
os cidadãos brasileiros impedidos de se alistarem não estão as 
mulheres. 

Todo cidadã.a brasileiro, em conclusão, salv.a os expressa-
mente enumerados, tem o direito de ser eleitores. 

Portanto resta saber o seguinte: é a mulher "cidadão" na 
technica constitucional, ou, por outra, quando a Constituição no 
artigo 70 diz "cidadão" comprehende tambem nessa expressão a 
mulher? 

A r esposta affirmativa impõe-se sem duvida de especie algu-
ma. As mulheres brasileiras são cidadãos nos termos da nossa 
Constituição. 

Assim que é o artigo 69 da Constituição que declara e precisa 
o que se comprehende pela expressão "cidadão brasileiro". 

Sã.a cidadãos brasileiros ·diz o artigo 69: l.º os nascidos no 
Brasil, ainda que de p ae estrangeiro, não residindo este a serviço 
de sua nação; 2. 0 os filhos de pae brasileiro e os illegitimos de 
mãe brasileira, nascidos em paiz estrangeiro, que estabelecerem 
domicilio na Republica; 3.º os filhos de pae brasileiro que esti-
ver noutro paiz ao serviço da Republica, embora nella não ve-
nham domiciliar-se; 4. º os estrang.eiros que, achando-se no Bra-
sil em 15 de Novembro de 1889, não declararam dentro de 6 me-
zes depois de entrar em vigor a Constituição, o animo de conser-
var a nacionalidade de origem; 5.º os estrangeiros que possuirem 
be·ns immoveis no Brasil e forem casados com brasileiras ou tive-
rem filhos brasileiros, contanto que residam no Brasil, salvo se 
manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidacle; e 6.º 
os estrangeiros por outro modo n acionalisados . 

De toda essa enumeração resulta a conclusão de que a expres-
são "cidadão brasileiro '', usada no artigo 70, é generica, ampla e 
comprehende todo e qualquer individuo, tanto do sexo masculino 
como feminino, de qualquer idade, que se encontrar em um dos 
seis casos enumerados no artigo 69 da Constituição. 

Quer isto dizer que, nos termos da Constituição, excluidos os 
mendigos, os analphabetos, as praças de pret e os religiosos, são 
eleitores todos os mais cidadãos brasileiros, inclusive as mulheres, 
maiores de 21 annos. 

Portanto, embora a lei ordinaria tenha silenciado sobre o 
assumpto e não cogite das mulheres, estas leem actualmente no 
Brasil, nos termos da Constitllição vigente, o direito de se alista-
rem eleitoras, não podendo ninguem recusar-lhes essa faculdad e 
porque essa recusa seria a negação de um direito outorgado pela 
Constituição. 

As leis ordinarias não podem no Brasil recusar á mulher os 
direitos eleitoraes, em face da Constituição como ella está r e-1 
digida. 

Só reformando nesse ponto a Constituição de 24 de Feve-
reiro é que as mulheres poderão ser excluidas da classificação 
eleitoral. 
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Mas, além de terem actualmente, sob a Constituição vigente, 
o direito eleitoral, as mulheres tambem podem ser eleitas para 
os cargos publicas e politicos, com iguaes direitos aos homens. 
Effectivamente, segundo o paragrapho 2.º do artigo 70 da Consti-
tuição, só são inelegiveis os cidadãos não alistaveis, isto é, os 
mendigos, os analphabetos, as praças de pret e os religiosos su-
jeitos a voto de obediencia. 

Ora, as mulheres sendo alistaveis, por isso mesmo tambem 
são elegiveis . 

Resta agora que a mulher brasileira saiba promover os seus 
direitos conforme lhe forem garantidos pela Constituição. Para 
isso cumpre organisar-se um grande movimento generalisa·do no 
paiz inteiro. " 

Todos os paizes civilisados já adaptaram o voto feminino. 
Na Gran Bretanha as mulheres tinham, ha muito tempo, di-

reitos municipaes, pois desde 1868 eram eleitoras e desde 1908 
são elegíveis. Foi somente em 1918 que ellas obtiveram tambem 
direitos politicos, a partir dos 30 annos. Ha na Inglaterra 8.500.000 
de eleitoras dos 20 aos 30 annos, que não podem votar, esperam 
para breve o reconhecimento desse direito. No Parlamento inglez 
ha 2 mulheres e todas as cidades inglezas contam mulheres nos 
seus conselhos municipaes. 

Na Allemanha cerca ele 80 ºIº das mulheres votaram nas ulti-
mas eleições ou sejam 21 milhões ele mu111eres com iguaes direitos 
aos homens. Ha 39 mulheres na Assembléa Nacional e 4.000 foram 
eleitas para os conselhos municipaes. 

Na Hollanda as mulheres são eleitoras e, igualmente, podem 
ser eleitas para todos os ca·rgos publicas. 

Na Dinamarca as mull1eres têm o suffragio municipal, desde 
1908 e o suffragio politico desde 1915. Ha 100 conselheiras mu-
nicipaes, elas quaes 12 em Copenhague, no Parlamento ha S mu-
lheres, 4 em cada Camara. . 

No Canadá a Constituição admitte o suffragio das mulheres 
que lhes foi concedido provisoriamente. Ellas ainda não tiveram 
occasião de exercer o seu direito ao voto, salvo durante a guerra, 
quando puderam votar as que representavam os soldados au-
sentes. 

Os tcheco-slovenos reconheceram, na sua Constituição, os 
mesmos direitos para as mulheres e para os homens. Nas ulti-
mas eleições, 90 ºIº das e•leitoras tomaram parte na votação, ao 
passo que a porcentagem dos homens foi apenas de 70 por cento. 
Ha 13 mulheres deputadas, 3 senadoras e 12 ºIº dos conselheiros 
municipaes são mulheres. Maria Pinto Serva." 

COMMENTARIOS 

O que o auctor escreve é por demais claro e não se pode 
comprehender como a rotina ainda é capaz de influenciar esp iri-
tos esclarecidos pelo estudo; é bem de se applicar as palavras 
de Christo: têm olhos e não vêm. 

Aos paizes citados pelo autor, posso ainda acrescentar os se-
guintes que me acco dem á mente, ;pois as mulheres votam não so-
mente na Inglaterra, na Allemanha, na Hollancla, na Dinamarca, 
no Canadá, na Tcheco-Slovaquia, mas tarnbem na Belgica, na 
Suecia, na Noruega, no Luxemburgo, na Austria, na Hungria, no 
Mexico, em Costa-Rica, na Servia, na Polonia, na Esthionia, na Is-



- 78 -

landia, na Finlandia, na Litbuania, na Lethonia, na Ukrania, na 
Africa Ingleza, na Nova-Zelandia, na Tasmania, na Criméa, na 
Palestina, em Fiume, na Australia, na India e em muitas outras 
cofonias ingleza.s, sem fallar de povos da Africa. 

Em muitos desses paizes ha mulheres eleitas como deputadas 
nas ·Cama·ras Estadoaes, Federaes, e dos Lords, e até como vice-
presiden te do Parl~mento . 

O Papa já enviou a bençam á Associação das Mulheres Suffra-
gistas da Inglaterra. I-Ia vinte ou trinta annos atraz, similhante 
facto teria sido severamente criticado. Mas os tempos evoluem e 
com elles os costumes os mais arr aigados dos povos. 

Só no Brasil é que se encontram ainda pessoas para affir-
mar que a mulher brasileira não tem capacidade para gosar dos 
seus direitos políticos, e para classifical-a, como em remotos 
tempos romanos, entre os dementes e as crianças. 

Diante de tão clamorosa injustiça e erro, resta, na verdade, 
sómente, como diz o autor do artigo a.cima, organisar-se um 
grande movimento generalisado no paiz inteiro, para o reconheci-
mento dos direitos políticos da mulher e o respeito á Constituição. 

A mulher gozand-0 de todos os seus direitos políticos só pôde 
interessar-se ao bem da Nação, luctando pela adopção de regula-
mentos de que se carece para tornar mais proficua toda a orga-
nisação social e do lar, esclarecendo o seu espirita para criar 
sua prole cada vez melhor no sentido de servirem seus filhos 
sempre mais devotadamente a sua Patria 1:: o socego da Huma-
nidade. 

O voto secreto, a mais completa protecçâo á infancia e á mu-
lher, a suppressão de casas de jogo, como tantos outros proble-
mas de alta relevancia e de que depende a verdadeira "Ordem e 
Progresso'', teriam, a meu ver, uma solução prornpta e radical". 

(Publicado na "Gazeta de Batataes ··, rrumeros s-3"2 e 833-:) 

NA FACULDADE DE DIREITO 

N.º 4. - "Como pequena diversão ou simples digresso á mate-
ria até aqui tratada, vou occupar-me de um assumpto que, ape-
zar de não ter propriamente ligação directa com o voto femini-
no, enoerra delle affinidades cuja correlação pode trazer in-
teressante significação deductiva. 

E' sabido que, na Faculdade de Direito de S. Paulo, existe, 
entre os alumnos, um gremio denominado "Centro Academico XI 
de Agosto". 

Todos os annos, em meiado de novembro, procede-se á elei-
ção de uma nova directoria, sendo bastante debatido o pleito. 

Nessas eleições todos os alumnos matriculados (incluidos os 
menores, que não são poucos) teem direito de votar. 

O que sinceramente se pode lastimar é não ter, pelo menos 
nestas eleições do anno do Centenario, sido adaptado o voto se-
creto, para formar mais um marco imperecível da vanguarda na 
qual sempr.e se encontram os Academicos, em apoio ás ideias 
nobres e grandes. 

Esta votação correu em boa ordem, provando isso que, não 
obstante haver duas chapas muitos disputadas, uma da situação 
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e outra da opp=osição, ninguem se esqueceu da agradavel im-
pressão que causa toda a reunião onde predomina um lhano trato 
social. 

Chegou emifim o momento em que foi feita a chamada de 
meu nome. Approximei-me da mesa eleitoral para assignar a 
acta, quando o presidente, o meu intelligente collega Lucio Cintra 
do Prado, pediu que eu precedesse meu nome das palavras "em 
separado ". Perguntei porque eu havia de fazer assim, e respondeu-
me: "Não é nada; é praxe". ·Quiz, em seguida, depositar minhas 
tres cedulas (Directoria, Commissão de Redacção e Commissão 
de Syndicancia) nas respectias urnas, no que fui impedida pelo 
collega presidente que pegou dos tres enveloppes, indicando nel-
les o meu nome a lapis e pondo-os encostados a uma das urnas . 

Este acto, insignificante, talvez, em si, deixou-me bastante 
perplexa; fiquei mesmo estupefacta sentindo-me profundamente 
magoada com a pratica de similhante excepção, certamente por 
se tratar de academica e não de academico. 

Não obtendo eu outra resposta a meus reiter ados pedidos dP 
esclarecimento a não ser que "é prax.e", retirei-me da proximidade 
da mesa eleitoral, para não embaraçar a continuação dos traba-
lhos e para indagar mais adiante e á vontade sobre a justiça de 
um procedimento, que eu ~ó podia qualificar de injusto e arbi-
traria. 

Foi-me dito que, no anno passado, haviam assim procedido 
com a minha distincta coUega Maria Xavier ela Silveira, "por pi-
lheria". Não me foi possivel verificar a exactidão da informação, 
mas o facto é que, tendo eu o costume de tomar muito a sério os 
actos .por mim praticados, não podia dar assim -0 meu assenti-
mento tacito a um modo de agir que me asseguraram não se 
achar apoiado em texto algum dos Estatuclos do " Centro Aca-
demico ". 

Varias collegas, entre os quaes Paulo Barbosa Campos Filho 
e Marcos Mélega, amavelmente foram defender os meus direitos 
junto dos mesarios, mas sem resultado pratico i=ediato. Voltei 
então novamiente e alcancei todos os mesarios reconhecerem que, 
legitimamente, não µadia haver differença entre os alumnos. Mas, 
assim mesmo, queriam que eu fizesse um requerimento para des-
fazer a praxe que diziam existir. 

Estabelecendo isso ainda uma differença não estatuida, não 
pude ·obtemperar com similhante proposição e finalmente recolhi 
meus enveloppes que inutilisei e pedi que se me fizesse o favor 
de annullar tambem as palavras "em separado" que precediam 
a minha assignatura. Isto feito, depositei minhas novas cedulas 
nas urnas. 

Meus collegas mesarios reconhecendo o bom fundamento do 
meu pedido e desfazendo assim uma praxe duvidosa, evitaram, 
com a sua natural e simples suppressão, qualquer taxação me-
dieval menos consentanea com sua intelligente actividade na 
sociedade. 

Não resta duvida que esse primei.ro impulso em querer, ou 
por pilheria ou por convicçã•o, estabelecer uma notada inferiori-
dade entre o homem e a mulher em certo e determinado gozo 
de direitos, foi aqui a reverberação impensada do que lá fóra, 
no grande mundo, ainda irreflectida e i njustamente prevalece. 

Eis no que achei certa affinidade deste caso com o meu 
pedido de inscripção na lista dos eleitores da Capital, e por isso 
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julguei bom consignal-o nas columnas da valente " Gazeta", que, 
tão abnegadamente, tem emprestado suas columnas a um pouco 
de propaganda f.eminina . 

Ha de chegar um dia, sim, e talvez bem proximo, em que os 
gra1;1.des brasileiros, reflectindo pausada, ~incera e intelligente-
men te, hão de reconhecer o inestimavel valor político das peque-
nas brasileiras, excluindo todavia a modesta Diva Nolf Nazario." 

(Publicado na "Gazeta de Batata.es", numero 837). 

N.º 5. - "Tendo reproduzido um longo artigo da "Folha da 
Noite", nos numeras 832 e 833 da "Gazeta", vou aqui, em conti-
nuação, transcrever mais alguma publicação da mesma folha, 
para ir completando a collectanea sobre "Feminismo". 

No numero de 6 de Julho de 1922 da "Folha da Noite", en-
contra-se o seguinte sobre 

"Eff eminisação dos Direitos Politicos". 
A agitação que vae tendo na imprensa o problema feminino, 

acerca da interferencia deste sexo na política, não deve acalentar 
as esperanças das mulheres idealistas de nossa terra. 

Um pouco de reflexão é sufficiente para convencel-as de 
que, num paiz em que o sexo masculino ainda não tem perfeito 
criterio no julgamento de seus actos, - seria ainda mais desas-
troso outorgar direitos políticos ás mulheres, cujo atrazo mental 
é muito maior e cujo pensamento, nestes assumptos, se reduz á 
reproducção fiel do entendimento masculino, a que prestam obe-
diencia. 

Segundo as palavras de um enthusiasta da causa feminina, 
a nossa Constituição não reco·nhece o direito do voto a "com-
munidades sugeitas a votos de obediencin, regras ou estatutos 
que importam a perda da liberdade individual". 

Poder-se-á entender por "communidade" um sexo inteiro? 
Com relação aos homens não seria possível, mas, relativa-

mente ás mulheres não vemos razões por que o não seja. 
Ellas só têm um fim realmente indiscutivel e nobilíssimo que 

é a maternidade. 
Constituem a parte graciosa e delicada da vida em que se 

cultivam os sentimentos da ternura. São uma communidade en-
carregada da conservação da especie. 

~rodas as mulheres, seja qual fôr a sua categoria, jamais 
consentirão em que se lhes tire o direito de serem desposadas, a 
não ser que pertençam a congregações religiosas ás quaes entre-
garam o seu destino e a sua independencia. 

Fóra deste caso, não existem mulheres que "sponte sua" 
dispensem o desejo de ser amadas, como não haveria tambem 
fortuna que lhes comprasse o r espeitavel direito de amar. 

Entre todas as aspirações femininas o casamento é a finali-
dade commum. 

Mas no amor quem dá as cartas são os homens, quem dá a 
nota mais alta é o " chanteclair ", como já disse um poeta. 

O sexo feminino reconhece-nos esta superioridade e, para 
abatel-a, adextra-se na arma terrível da insinuação. Agradar os 
homens é a divisa de todas as mulheres. 
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As filhas agradam os paes !'>ara que as levem sempre ás di-
v,ersões; as enamoradas procuram agradar os seus eleitos na in-
tenção de melhor os attrahir; as casadas agradam os maridos 
porque delles dependem; as beatas ranzinzas agradam o seu con-
fessor; só as solteironas desesperançosas e herej-es (mas estas 
não existem) é que poderiam furtar-se á precisão de agradar . 

Donde, se conclue, em these, que a unica preoccupação séria, 
em que todas as mulheres fixam os olhos do pensamento, é o 
encontro do futuro senhor que se responsabilise pelo seu destino 
e a cujos caprichos se submettem com infinito prazer. 

Mas, este, como já dissemos, só se caça com muita pericia de 
agrados, - e que importa, para as mulheres, uma dependencia 
constante das vontades masculinas, - situação que, no campo 
da política, augmentaria i r racionalmente os trabalhos eleitoraes 
sem proveito nenhum para a collectividade. 

Agora, o que resta dizer, é que essa clependencia é o traço 
fundamental característico de todas as mulheres e, portanto, sob 
esse ponto de vista, todo o sexo fraco é uma: communidade, -
cu}o fim conl;iecemos - suj eita a votos de obediencia e sem 
direitos políticos constitucionaes para a nossa Republica. 

Porque - vale repetir - não tem direito de votar " commu-
nidade de qualquer denominação sugeitas ~ votos de obediencia, 
regras, etc." 

E nenhuma outra, como essa, é sugeita a obediencias e a 
!'egras. 

Porém mesmo que estas condições não existissem, a sua 
incompatibilisação com a política estaria em que as mulheres 
são, por natureza, incoherentes e imaginativas; não têm, segundo 
a opinião douta de Jannet, essa qualidade de fixar o pensamento 
em problemas abstractos cuja solução por muito esforço que 
façam, são incapazes de solver. · Ha urna .talentosa escriptora que 
reconheceu essa inferioridade intellectual do seu sexo. 

Seu criterio, diz um outro philosopho, forma-se da realidade 
apparente, porque a sua visão mental é tão restricta que só o 
presente a impressiona, - motivo por que dizem os maiores 
absurdos em que tanta graça nós achamos, atribuin:do-os á in-
genuidade. 

Só nas artes é que podemos reconhecer-lhe algum merito, e 
isso mesmo fóra do confronto masculino. Esse confronto foi que 
levou um grande pensador a dizer: "As mulheres não têm nem o 
sentimento, nem a intelügencia da musica, mais que o da poesia 
ou o das artes plasticas; fingem-no por pura imitação, puro pre-
texto, pura a.ffectação, exploradas pelo desejo de agradar. 

Pela mesma razão o extraordinario Rousseau tambem disse: 
"As mulheres em geral' não aipreciam arte algmna, não as conhe-
cem e não têm talento nenhum". 

E Shopenhauer accrescenta: "Mas que melhor se póde espe-
rar da parte das mulheres se reflectirmos que no mundo inteiro 
esse sexo não pôde produzir um unico espírito verdadeiramente 
grande, nem uma obra completa e original nas bellas artes, nem 
fosse no que fosse, uma unica obra de valor duravel ?" 

Ellas são feitas -'-- observa Cham.fort: - "para negociarem 
com a nossa fraqueza, com a nossa loucura, mas não com a 
nossa razão. Existe entre ellas e os homens sympathias de epider-
me e muito poucas sympathias de espirita, de alma e de caracter". 
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A despeito disso não se póde negar que constituem a parte 
encantadora da humanidade que disfarça a pena de viver. Ellas 
nasceram para ser adoradas em nossos lares como anjinhos irres-
ponsaveis, fontes de alegrias e de sorrisos. 

As mulheres e as crianças são a primavera da vida. Deixe-
mol-as que floresçam sobre as nossas angustias e não as degra-
demos para a esterilidade das preoccupações políticas" . 

COMMENTARIOS 

O autor aqui infere deducções de suas proprias lucubrações, 
pois nenhum testemunho digno de nota adduz para confirmar o 
que pretende. 

Si estamos, como diz o autor, "num paiz em que b sexo 
masculino ainda não tem perfeito criterio no julgamento de seus 
actos", não é razão de se attribuir á mulher a mesma falta de 
que ainda não deu provas em assumptos políticos. 

A verdade é que no exercicio dos direitos politicos se poderá 
talvez verificar o que se vê no lar, de que a mulher é forçada, 
muitas vezes, a tomar as redeas, por não ter um marido com 
capacidades sufficientes. E neste ultimo caso é sempre o homem 
que presta obediencia á mulher, por felizmente, possuir, quando 
não se assemelha totalmente a um incons-ciente, bastante tino para 
certificar-se de que a sua esposa dirige, com mais aptidão, as 
disposições pecuniarias e administrativas da familia. 

Si, em alguns lp.res, o pensamento da mulher "se reduz á 
reproducção fiel do entendimento masculino " e lhe "presta obe-
diencia", é ou porque ella julga esse entendimento sufficiente á 
prosperidade do lar, ou porque ella tem consciencia do atrophia-
mento de suas capacidades pelas leis em vigor, que, sob o manto 
de um benevolo amparo á sua fraqueza physica, a obrigam a 
assistir impassivel e resignada á esta.gnação ou mesmo ao des-
moronamento de sua prole. 

O autor anonymo candidamente torna geral o que é parcial. 
De facto, ha tanto homens como mulheres incapazes de um 

bom e criterioso entendimento, mas ha, por outra, homens e mu-
lheres capazes dos mais acertados julgamentos e emprehendi-
m·entos. 

E si, até hoje, não ha o mesmo numero de mulheres que se 
salientaram tanto como os homens, é simplesmente devido ao 
ter sido a mulher sempre confinada no estreito circulo das co.n-
cessões legaes que lhe são feitas. 

Tudo isso, como diz a eminente feminista sra. A. de Sainte-
Croix, vice-presidente do Conselho Internacional das Mulheres, 
que conta actualm ente mais de 32 milhões de membros, é devido 
a que "todas as leis, e até as melhores, traz·em em si o vicio con-
genital de terem sido feitas por homens e r1 seu proveito". 

O facto de lhe ser attribuida a maternidade, nunca poderá, 
como pretende o autor, fazer da mulher parte natural de uma 
communidade, e sem o seu consenso formal, que a ponha fóra 
das prerogativas da Constituição Brasileira, pois nos paizes onde 
a lei basica não lh'as offerece, tratam de lh'as dar. 

Si ainda as mulheres "jamais consentirão em que se lhes tire 
o direito de serem desposadas, a não ser que pertençam a con-
gregações religiosas", da mesma fórma, os homens nunca consen-
tirão em que se lhes tire o direitq de esposal-as. 
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Pelo contrario, si não fossem os inconvenientes que a si 
proprios e entre si cream, em muitos paizes civilisados e para 
muitos homens, ainda assistiríamos ao mais degradante estado 
de ·escravidão e sequestro da mulher, como antigamente se pr.a-
ticava. 

Si as mulheres, muitas vezes, precisam usar de insinuações 
e que os homens não as precisam usar, é lambem devido ao mal 
entendido que reina na vida social e legal: o casamento devendo 
constituir a sociedade a mais leal e verdadeira, em que as partes 
se devem sinceridade e auxilip mutuos, sem constrangimento ou 
insinuação para praticar ou alcançar o que não é permittido. 

Seguem urnas tantas incongruencias - anonymas ou pre-
concecebidas - taxando a mulher de impassível, de indifferente 
e até de bonachã e nulla, diante de qualquer manifestação de 
arte e de talento. 

Tudo isso, no dizer do autor, impossibilita a mulher a pres-
tar o menor concurso na administração de um paiz. 

Taes absurdos teem sido tantas vezes e com tantas provas 
refutadas que não tenciono aqui me demorar mais, pois o autor 
anonymo parece ser daquelles que illustran1 a barbara philoso-
phia de Nietzsche pela qual "o homem deve ser educado para a 
guerra, e a mulher para o recreio do conquistador". 

O meu desejo é, de novo e unicamente, salientar que ha 
tanto homens corno mulheres prestaveis e imprestaveis, no sen-
tido intellectual aproveitavel para os negocios publicos, e que, 
portanto, não ha motivos para negar os direitos políticos á mu-
lher, advenha o que advier". 

(Publicado na "Gazeta de Batataes", numero 848 e 849). 

N.º 6. - "Prosigo, hoje, com mais mn artigo publicado na 
"Folha da Noite", desta Capital, em 12 de Junho de 1922, com 
a carta que lhe end·erecei em seguida, e com artigo que publicou 
em vez de minha resposta. 

Eis o artigo : 
"O Brasil, apesar das affirmações dos mais pessimistas, vae, 

inda que em passos de kagado, seguindo os demais paizes na 
senda da civilisação. Assim. todos os progressos desta, todas as 
elevadas idéas surgidas no decorrer deste nosso admiravel seculo 
XX, são adoptados no nosso paiz depois de algum tempo. 

O feminismo, por ·exemplo, j>á se introduziu entre nós, e a 
passos largos vae, na sua luta incessante contra todos os obsta-
culos surgidos á sua frente, levando tudo de vencida e dando, 
deste modo, ao sexo. fragil, a esperança de uma victoria final. 

Nã-o se pense, porém, que a victoria seja facil. O homem não 
quer, de modo algum, compartilhar os seus direitos conquistados 
tão duramente, quando foi lançado fóra do Paraizo pela ira do 
Senhor. Este indicara insophismavelmente quaes seriam os pa-
peis a ser representados no theatro da vida, pelos descendentes 
dos nossos .primeiros paes. 

A's mulheres, sendo mais fracas, caberia a parte mais leve: 
cuidar do lar, criar os filhos . Os homens, ao contrario, poderiam 
muito bem arcar com maiores responsabilidades. Assim, seriam 
obrigados a tratar da subsistencia dos seus e da sua protecção. 
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Proseguindo na sua rebeldia contra taes disposições, as femi-
nitas soffreram, no entanto, na nossa terra, uma desanimadora 
derrota . O caso p assou-se do seguinte modo: 

Uma senhorita da nossa sociedade, p ertencente tambem á pha-
lange feminista, quiz exigir os direitos pretendidos pelo se~ sexo 
e r equ er eu ao juiz competente o seu alistamento entre os eleitores . 
Queria t ambem ter direito a eleger os nossos dirigentes, e provar 
á saciedade, ao sexo forte, a. sua incomp etencia e falta de senso 
para isso. Os homens brasileiros estão mostrand~ que são u!1s 
carneiros. E .ella n ão. Havia de demonstrar a sua 111dependencia. 

Não se curvou, porém, o 'intran sigente juiz a tão poderosas 
r azões . Opp oz-lhe uma · b arreir a, indeferindo o requerimento, de-
pois de p rovar a illegalidade do p edido, b aseado n as dispos_i ções 
das n ossas atrasadas leis, segundo as quaes as mulheres n ao se 
devem immiscuir nessas coisas super ior es. 

Devem, portanto, as nossas gentis patricias, ante t al r esul-
tado, voltar aos seus affazeres domesticas. Esper em, calmamente, 
repartin do cuidados entre seu lar e seus filhos, o dia da gr ande 
victoria. 

Nós, por em quanto, ainda estamos muito atrasados .. . " 

N.º 7. - Eis a carta que escrevi : 
"Ilhuo. Sr. fiedactor da "Folha da Noite" . 
Tendo lido, no n umero de 12 do corrente dessa folha, um 

artigo sobre feminismo, . peço a h ospitalidade de suas generosas 
columnas para a publicação destas linhas. 

Meu nome já tendo sido dado á p ublicidade, sabe-se, natu-
ralmente quem é a senhorita a que V. S. se refere. 

E, sendo assim, não posso deixar de dar uma pequena res-
posta, mesmo ao correr do dactylotypo, a alguns topicos do artigo 
de V. S. 

Serei breve, por escassez de tempo. 
Não sei onde V. S. achou proseguimento de rebeldia contra 

o regulamento que V. S. diz ter sido entregue a Adão e Eva, n a 
sua sahida do Paraizo Terrestre, no simples facto de ter eu 
pedido o meu alistamento eleitoral. 

Si a determinação do trabalho 'elo h omem ou ela mulh er é, 
como parece a V. S., tão claro, porque então, não estabeleceram 
os clarivi:clentes membros do Congresso Constituinte um pequ eno 
paragrapho unic·o para o dizer, como fizeram, aliás, com tanto 
cuidado, para outras restricções que quizeram evidenciar? 

Ha muito que estudar e colher em similhante falta. 
Não me julgo pertencer a phalange femin ista alguma da es-

pecie que V. S. graciosamente dá a entender. 
Não exigi, nem "quiz exigir" cousa alguma do Mereüssimo 

Dr. Juiz, em depositando o meu requ erimento para alistamento 
eleitoral; pedi simplesmente o que tantos "cidadãos brasileiros" 
pedem e o que me é gqrantido pela nossa Const ituição. 

Não considero, de fórma alguma, como "desanimadora" o 
que V. S. chama .de "derrota". O Meretissimo Dr. Juiz, t endo, 
como elle proprio me disse, a sua opinião pessoal s-obre o voto 
feminino, quiz externar-se, proferindo um despacho qu e não des-
toasse com o seu habitual cavalheirismo e cultivo, evitando assim 
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intelligentemente tomar a iniciativa de um despacho talvez inedito 
na materia. 

Por outro lado, muito me ufano com as boas missivas de 
apoio que tenho r ecebido de varias e distinctas Patrícias, pois, 
pelo que vejo, não ficarão desanimadas com a "desanimadora 
derrota". · 

Não me julgo ter mais competencia ou bom senso do que 
outros e jamais ousaria tomar, como diz V. S., os meus distin-
ctos Patricios ·como obj ecto de vingança contra o Dindenaut de 
Rabelais. 

Felizmente gozo da independencia que a nós todos con-
cedem, sem gracejo, as leís magnanimas e muito adiantadas da 
nossa Patria. 

Não acha V. S. que as palavras "affazeres domesticas'', em-
pregadas em fim do seu artigo, teem ali um sentido demasiado 
geral? 

A mulher brasileira, então, não prestaria, absolutamente, para 
outra cousa a não ser simples "affazeres domesticas"?!!! 

Tenha paciencia, Sr. Redactor . . . (no jornal que li a assi-
gnatura tinha desappar ecido na impressão pela rotativa), não seja 
tão ferrenho nessas ideias e empreste um pouco do seu talento 
á causa que, no seu intimo, certamente, não deixará de ter por 
justa. 

Fica-lhe muito grata esta criada attenta Diva Nolf Nazario. " 

N.º 8. - Eis, por fim, o artigo que sahiu, em vez da minha 
carta : 

"Da senh orita Diva Nolf Nazario, academica de Direito, rece-
bemos uma carta, a respeito de um suelto por nós publicado, no 
qual commentámos um despacho dado por um juiz da nossa ca-
pital, a um requerimento daquella senhorita, que solicitava o 
seu alist·amento eleitoral. 

Nessa missiva, que deixamo,s, com pezar, de transcrever nes-
tas columnas, por ser diminuta a quantidade de espaço de que 
dispomos, a noss•a gentil patrícia, entre outras cois·as, diz que 
não exigiu <lo meretissimo juiz a sua carteira de eleitora, mas 
pediu-a, simplesmente, como todos os "cidadão·s brasileiros" as 
pedem, pois para isso tem a seu lado a Constituição. Não consi-
dera, tambem, desanimadora a derrota, porque "o juiz, tendo, 
como elle proprio o disse, a sua opinião pessoal sobre o voto 
feminino, quiz externar-se, proferindo um despacho que não des-
toasse com o seu habitual cavalheirismo e cultivo, evitando assim, 
intelligentemente, tomar a iniciativa de um despacho inedito na 
materia ". Acha, ao contrario do nosso parecer, as nossas leis 
magnanimas e muito adiantadas, sendo, talvez, quando muito, 
mal interpretadas . .. 

Terminando, pergunta-no·s se consideramos a mulher brasi-
leira util tão somente no seu papel caseiro e aconselha-nos a 
que não sejamos tão ferrenhos nessas idéas. 

A nossa patrícia, infelizmente, não nos comprehendeu muito 
bem. Nós não somos, de modo algum, contra o voto feminino. 
Achamos, simplesmente, que as mulheres brasileiras encontra-
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riam no seu caminho muitos obstaculos, como de facto vã·o en-
contrando. 

Agora, se nada as faz desanimar, se estão firmes no propo-
sito de vencer, então continuem, pois não seremos nós quem as 
vá combater. Se dos homens nad·a se póde esperar, é até com 
esperança que vemos as mulheres brasileiras entrarem na liça 
para dar uma lição de civismo a esses eleitores sem consciencia 
da sua responsabilidade. 

Assim, talvez as nossas patrícias cheguem a pôr o nosso paiz 
nos eixos, porque do sexo forte, como se vê, pelos exemplos de 
todos os dias, nada ha a esper ar. 

O que dissemos no nosso suelto, não foi o nosso modo de 
pensar, mas o que julgamos ser o pensamento reinante, entre 
nós, a esse respeito. 

Por isso, póde ficar socegada a nossa attenciosa missivista, 
porque a sua campanha ha de nos enco·ntrar sempre a seu lado. 

Pois se a victoria do feminismo é a nossa ultima espe-
rança ... " 

COMMENTARIOS 

A publicação integral da minha carta não teria tomado tanto 
espaço assim, espaço esse muitas v-ezes occupado GOm materia de 
somenos importancia. E nullidade por nullidade, não havia 
prejuízo! 

Sinto muito registrar que os termos geralmente empregados 
pelo autor (.que supponho ser o mesmo, incumbi.do pela redac-
ção) em diversos artigos, sejam todos tendentes a gracejo e attri-
buindo á mulher conceitos e ideias que não tem. 

O autor bem promette encontrar-se sempre ao lado do femi-
nismo, mas, como temos notado, certamente se esquece ás vezes 
de sua promessa, pois a "Folha da Noite" não deixaria de prestar 
um valioso auxilio á causa feminina, si désse, como o "Diario 
Popular", por exemplo, outro torneio a certas phrases quando 
trata do ·assumpto. 

Como os jornaes da Capital sempre andam a clamar falta de 
espaço (quando não lhes convem ter muito), não me extendi em 
minha r esposta como o desejava. 

Poderia ter retorquid·o, por exemplo, que visto ter sido a 
intenção do "Senhor" dar a parte mais leve dos trabalhos huma-
nos á mulher, não devi·a ter sido a do serviço de "cuidar do lar 
e criar filhos'', porque entend-o ser a m·ais ardua e a que maior 
e mais constante empenho requer. 

Bem mais facil é receber pingues ordenados em represen-
tação da nação, para ás vezes levar uma vida de amenos passa-
tempos, só apparecendo ás reuniões quando chamado, afim de 
votar sem comprehender grande cousa ás deliberações tomadas. 

Si formos aquilatar o trabalho cabível a cada sexo pelo es-
forço requerido na sua realisação, os homens deveriam ser imme-
diatamente bannidos de bom numero de occupações por elles, até 
hoje, monopolisados. 

A mulher não deseja tal, mas unicamente pr-etende entrar 
francamente no convívio social, sob todos os pontos de vista que 
não lhe sejam incompatíveis, e partilhar, como é de direito, em 
todos os labores e em toéLas as regalias; tornar-se, emfim, verda-
deira cidadã. 



87 

E' o que muitos, pertinaz ou ingenuamente, não querem re-
conhecer. 

Mas a realidade ha de se firmar um dia, pois o feminismo 
caminha, não a "passos de kágado" mas, em toda a parte, a pas-
sos de gigante. 

Aquelles que apoiam as ideias de reivindicação feminina já 
formam J.egião-, e, brevemente, a minoria dos que lhe sã.o contra-
rias terão, em favor de sua propria familia, de abandonar uma 
liça tão ingrata. 

(Publicado na "Gazeta de Batataes", numeras 851 e 852.) 

N.º 9. - "Hoje, reproduzo o ultimo artigo de 1922, sobre 
"Feminismo", da "Folha da Noite", assignado "Pedro Tacques" 
e publicado em 22 de Dezembro de 1922. A seguir, darei as linhas 
que respo,ndi, mas que não foram publicadas. 

Cada um pensa como quer, e todos julgarão como- enten-
derem. 

"De fio a pavio . Reuniu-se trás-ante-hontem, no Rio de Ja-
neiro, -0 Primeiro Congresso de Mulheres. Tanto vale dizer que 
andou a cidade ·em polvorosa e que as velhotas, mais ou menos 
frescas e saudaveis, d'aquem e d'além mar, esqueceram nesse dia 
os achaques naturaes dos cincoentas annos, para se absorverem 
na discussão dos contestaveis direitos femininos. Ellas pJ.eiteiam, 
com a algazarra natural do sexo, todos os direitos que se conce-
d,em aos homens, inclusive o de poder a mulher votar e ser votada. 
Querem, em sumnrn, consciente ou inconscienteme·nte, virar o 
mundo ás avessas, tornal-<o cada vez mais inhabitavel, anarchisal-o, 
pol-o em contraste com o paraizo de hoje, no sentido de um si-
tio onde prepondera a graça feminina, onde as filhas de Eva 
são, pelo carinho e pelo affecto, donas e rainhas. 

Eu não tenho, por ex,emplo, a tbeoria de um amigo meu, ho-
mem de intelligencia equilibrada e espirita sisudo. Mari-do bohe-
mio, eUe respondia sempre com um sorriso ironico ás_ justas objur-
gações da esposa. E commigo, na intimidade, se defendia com este 
conceito: 

- Tacques; o homem é um animal superior. 
Mas a proposito da interforencia directa das mulheres nos 

destinos politicos do Estado, seria d·e indagar, antes de qualquer 
coisa, se a politica, a funcção publica e a contingencia do tra-
balho poderiam mudar-lhes a natureza -0u se ellas permaneceriam 
no fundo os mesmos sêres feitos de sensibilidade e de delicadeza, 
de pavor e de hysteria, de J.agrimas e de fantasia, de juramentos 
e de volubilidade, de volupia e de sonho, de futilidade e de ex-
hibição que têm sido até hoje. 

Seria curioso inquirir s·e ellas renunciariam a propria fina-
lidade humana, que é tentar e dominar os homens pela maldade e 
pelo capricho caracteristicamente feminino s, em favor da aus-
teridade do magistrado, da bravura do militar, da intrepidez do 
engenheiro, da sere'Ilidad-e do estadista, da sagacidad-e do es-
crivão ou da desfaçatez do politico de profissão. 

Essa é a obra que umas senhoras européas e americanas, 
resignados refugos do matrimonio, andam a prégar no Brasil, 
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terra fecunda de imitadores. Da gestação ha de sahir, de certo, 
alguma cois·a de original. Mas eu não creio que essas velhotas de 
,além mar houvessem trocado voluntariamente a condição de es-
posas e mães pela de propagandistas de di r eitos femininos, em 
verdade absurdos, como se as mulheres não gosassem, em todos 
os paizes civilisados, dos direitos compativeis com a missão que 
a natureza lhes confiou. 

Demos, porém, uma tregua ao congresso de solteironas des-
occupadas e raciocinemos um instante. A funcção primor dial 
da mulher é a educação e a vigilia do lar. E' ella quem prepara, 
com intelligencia, espírito religioso e elevação moral a temp era 
dos filhos. Os exemplos maternaes são o melhor contingente para 
a formação do caracter e o mais poderoso influxo que se recebe 
na infancia. Innocule-se nesse ambiente o germen apodrecido da 
nossa política, em via de maior degradação, a farça, a mentira, 
a deslealdade, a corrupção e o assassínio e teremos a pureza dos 
lares transformada em charc.os e atascaes. Da esterqueira não bro-
tariam lyrios. Não foi evidentemente para desempenhar no mun-
do esse mister que Deus tirou de Adão uma costella. Elle não te-
ria criado a mulher da sua propria es·sencia, apesar de humana a 
substancia, para servir de cabo eleitoral, manejar a carabina con-
tra victimas indefesas e estabelecer na corrupção o seu destino 
social. Elle as fez, sem duvida, para encher de graça a vida, de 
perfume, de suavidade e de doçura e quebrar, nos reeessos do lar, 
os effeitos da luta infrene, rude e mordificante d.o homem. 

Nenhum marido, cioso da sua companheira, preferiria que 
ella fizesse discursos na praça publica em vez de um beijo terno 
-e quente na fronte ou nos cabellos. Nem tampouco a compa-
nheira, malferida de amor, deixaria de amaciar a cabelleira do 
marido para organisar cedulas de eleitores, para serem afin-al 
cynicamente roubadas. 

Para as solteironas, sem esperança e sem anceíos de coração, 
o mar agitado da política deve ser um maravilhoso derivativo, 
e talvez - quem sabe? - meio para cavar num apaixonado da 
política um matrimonio. Mas não creiam que o direito de votar 
e ser votada augmentasse na mulher o patrimonio com que se 
candidata ao casamento. 

A minha filha, um diabinho de tres annos, que está ao par 
do Congresso de Mulheres, diz-me aqui ao ouvido: 

- Eu quélo sê minista da Marinha. Pedro Tacques". 

N.º 10. - Eis o artigo que não publicaram: 
"De fio a pavio. Ao exmo. Sr. Pedro Tacques. 
Ao deparar com o artigo de V. S., publicado na "Folha da 

Noite" de 22 de Dezembro, não pude furtar-me á ausadia de pedir 
agasalho para estas breves linhas, rogando desde já desculpar-me 
si minhas fracas e inexperientes expressões não se coadunam, tan-
to na fórma quanto nas ideias, com o artigo de V. S. 

Minha opinião, certamente, não tem grande valor, mas não 
.impede este meu apoucado merecimento de erguer a minha voz 
bem debil, cada vez que se me apparecem publicações tendentes 
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a menosprezar a mulher brasileira, e faço-o me'smo que minhas 
ideias desubstanciadas pouco possam interessar aos af.errados a 
conceitos na actualidade radicalmente egros e cujas provas de 
sinceridade e valor se acham tristemente exgotadas. 

Penso qúe o artigo de V. S. foi de certo modo infeliz: pelo 
fundo não •se amolda á concepção jornalistica do momento pre-
sente, que deveria tender unics.mente ao alevantame11to da Pa-
tria, aproveitando todos os ensej.os; pela fórma não se ajusta bem 
a um artigo de fundo em grande e adiantado meio como a Ca-
pital do Esta.do de S. Paulo. Além disso, o conjuncto do artigo 
de V. S. tende com uma contristante insistencia, a ridicularisar 
as pessoas componentes do Congresso Feminino ora reunido no 
Rio, e tudo quanto respe.ita a mulher, afór a as occupações mera-
mente domesticas. 

A distincção physiologica nada tem com os outros misteres 
da vida; para a incapacidade da mulher fóra do lar. é uma alle-
gação caduca pela propria experiencia já quasi mundial. 

Não é de hoje que jornalistas de certo taJhe se teem desmo-
ronado no mesmo assumpto, por procurarem a·ssim, muitas vezes 
contra suas convicções intimas, aproveitar, com termos menos 
escolhidos o sabor aleijado de leitores desocc'upados, e quiçá por 
falta de assumpto, empregando um estylo desvirtuado em face 
da importancia da questão. 

Diz V. S. textualmente: "as v-elhotas mais ou menos fr escas 
e saudaveis d'aquem e d'alem mar, esqueceram nesse dia os acha-
ques naturaes dos cincoenta annos, ·para se absorverem na dis-
cussão dos contestaveis direi·tos femininos ''. 

Então seria do alvitre de V. S. que, paTa discussão de as-
sumpto tão imminente ao progredimento p eculiar de um paiz e 
geral da humanidade, se reunissem meia duzia de meninas de 
uma escola primaria?. . . · 

Na opinião de V. S., seria preciso que as altas Camaras e 
as Presidencias de um paiz fossem occupadas por jovens menores 
de edade e de conhecimentos! 

O que valem então todas as Constituições que e!>tipulam uma 
edade cada vez mais avançada quanto mais experiencia se re-
quer em determinada funcção? 

Será só no Brasil, entrevisto por V. S., que não se possam 
discutir e realisar ideias que foram acceitas em tantos paizes ci-
vilisados? 

O estado intellec-tual e moral será inferior no Brasil do que 
na Criméa ou na Serbia, por exemplo? 

Os vultos masculinos são excepções si considerarmos a massa 
do povo universal. E vultos femininos houve, que são proporcio-
nalmente bem numerosos, si tomarmos em conta o constrangi-
mento em que, por muit-o tempo, se tem encontrado a mulher. 

A continuar-se com a especie de these de V. S., o Brasil será 
alfim o ultimo paiz do mundo a reconhecer os direitos politicos 
'da mulher; mas, como seria ridiculo boje tomar-se um carro de 
boi para fazer a viagem de S. Paulo ao Rio, ha de se ficar, dentre 
em breve, estupefacto diante do atrazo de· certas nações por terem 
reconhecido tão morosamente os direitos femininos no convivio 
da sociedade. 

Parece-me que a mulher não proC'llra os direitos politicos 
para supplantar o homem em tudo e por tudo, mas unicamente 
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para discutir o que lhe diz respeito como membro da sociedade 
a que pertence. 

Assim como não se pode acceitar que a mulher tome unica e 
pessoalmente todas as deliberações no lar particular, tampouco 
não se póde admittir que o homem o faça no lar geral, que é a Pa-
tria, e principalmente para assumptos em que seu coração e seu 
espirito são talvez incapazes de conduzir á meta requerida e ne-
cessaria. 

Não se trata, no caso vertente, de indagar, como o faz V. S., 
o que poderia ser a mulher depois de possuidora dos seus di-
reitos politicos; a questão é reconhecer-lh'os por ser de justiça, e 
de justiça quasi que inadiavel. 

E si quizessemos estudar taes probabilida.des, facil e util se-
ria verificar o que tem havido em outros paizes, sem nos tornar-
mos por isso "uma terra fecunda de imitadores." · 

Todos os paizes são imitadores uns dos outros, . pois tudo 
quanto existe nos differentes paizes do mundo, e que c-oncorre 
ao bem~estar dos seus habitantes, não foi exclusivamente inven-
tado em cada um delles. 

A imitação permitte, pela pratica e pelo uso de determinado 
invento, conhecer-lhe as vantagens ou os defeitos, e alcançar uma 
melhoria que aproveita á humanidade imitadora. 

O que seria da civilisação si não tivesse havido constante-
mente imitadores? A bella cidade de S. Paulo ainda seria o ada-
mico Campo de Piratininga ... Qual seria tambem o valor de tan-
tas partes do grandioso e majestoso Corpus Juris que acabo de 
estudar? 

Devemos imitar, sim, mas com criterio bastante para não n-os 
apropriarmos cousas cujo nenhum valor ficou comprovado. 

Vem. á tona notar que os Congressos Femininos não são uni-
camente compostos ' de "solteironas desoccupadas". Si as ha, isto 
não lhes tira o merito inteHectual que possuem e que se tem 
em vista. E a distincta Sra. Carrie Chapman Catt, por exemplo não 
está nesse caso. Notemos tambem que, entre os homens eminentes 
que figuram na galeria mais illustre dos antepassados de todas 
as nações, houve muitos solteirões, sem decahirem por isso de 
seu prestigio ou tornarem-se, -em tempo algum, escarneb do ele-
mento feminino pensante. 

E para terminar, referindo-me ao ultimo topico do seu artigo, 
tomo a liberdade de pôr em séria duvida a phrase que V. S., nu-
ma persistente zombaria, attribue á sua filha que apenas conta 
tres annos de edade. Si ella crescer, o que de coração desejo, vê-se 
que pr.omette dar á V. S. uma severa lição sobre feminismo . 

Até lá esperemos que V. S., com a sua reconhecida intel-
ligencia, terá volvido a outras convicções (ora meras apparen-
cia talvez), tudo em beneficio da nossa querida Patria. 

Queira, por emquanto, desculpar esta modesta brasileir.I\ Diva 
Nolf Nazario." 

COMMENTARIOS 

As constantes lamentações por falta de espaço fizeram com 
·que eu limitasse, o quanto pude, a minha resposta. Teria, toda-
via, _ sido bem util extender-me sobre seus "contestaveis direitos 

1 • • • 
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femininos'', sua "algazarra natural do sexo '', o "virar o mundo 
ás avessas'', " tornal-o inhabitavel'', "anarchisal-o'', "tentar dominar 
o homem pela ma•ldade", etc., que são outros tantos irnmerecidos 
irnprop erios contra a mulher brasileira. Ella é, como noutros 
paizes, em grande parte um elemento pensante da Nação, e, corno 
noutros paizes, póde gozar de todos os seus direitos politicos, 
sem tornar o Brasil "um charco e um atascal". 

Contra isso aqui lavro o meu solemne protesto. 
Prefiro deter-me aqui e; pelo conjuncto de meus escriptos, 

deixar isso ao julgamento do leitor intelligente e imparcial. Fe-
lizmen te ha legião que não pensa e não se expressa como quem 
se assignou "Pedro Tacques". 

Ha sobejos motivos para julgar o resultado do voto feminino 
de modo differente do que o verboso autor. 

As leis são, em toda a parte, constantemente remodeladas; 
portanto conceda-se o voto ás mulheres brasileiras e si, pela ex-
periencia, tantos e tão grandes malefícios appar ecerem, que se 
lhes torne a tirar. o mesmo direito, no que ellas serão as primeiras 
em concordar. 

Até lá, persisto no meu justo e exequível ponto de vista, sem 
precisar adduzir invectivas contra os actuaes detentores do di-
reito do votar. 

O porvir dirá quem está com a razão, porque o tempo de 
tudo decide." 

(Publicado na "Gazeta de Batataes'', numeros 854 e 855.) 

N.° 11. - Do "Estado de S. Paulo", de 23 de Junho de 1923. 
"Bilhete do Rio. 20 de Junho. 
Está em arudamento no Senado, contando com o apoio deci-

dido de alguns representantes da nação, um projecto de lei ten-
dente a tornar extensivo ás mulheres o direito do voto. Pelos mo-
dos, o projecto, mais dia menos dia, triumpha. 

E' curioso este caso. Curioso e instructivo. Põe-nos em relevo 
um traço interessante da psychologia nacional. · 

Já numerosos paizes do antigo e do novo mundo têm admit-
tido as mulheres a tomar parte nas actividades politicas - a 
votar e ser votadas, a occupar cargos electivos e não electivos, a. 
chefiar agrupamentos, a entrar em combinações eleitoraes, a ope-
rar em logares da administração, da justiça e da diplomacia, etc. 
Diante de tantos exemplos, infere-se no Brasil, que nada deve 
obstar seriamente, .á participação das mulheres em nossa vida 
publica. 

Se tantos paizes dos mais cultos têm proclamado a perfeita 
capacidade da mulher para concorrer com a outra metade do ge-
nero nas pugnas civicas e no accesso aos postos de representação 
e de commando, porque ha de o Brasil obstinar-se em desconhe-
cer o valor feminino e ·em conserval-o á margem dos campos onde 
se cultivam os interesses da communh.ão.? 

Isto, á primeira vista, parece argumentação emti túconte. Mas 
só á primeira vista. 

O que os paizes estrangeiros têm feito não é r econhecer a ca 
pacidade da "mulher", assim em abstracto, para ex·ercer o di 
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reitos do cidadã-0. O que elles fazem é r econhecer que as "suas" 
mulheres, lá delles, taes como lá se apresentam, devem e podem 
ser equiparadas politicamente aos homens, por terem attingido, 
através de uma evolução social mais avançada um grau de des-
envolvimento que as habilita a entrar no grande jogo nacional 
das opiniões e das ambições. 

Assim, nós não nos devemos perguntar, em frente desse fa-
cto, se o Brasil póde persistir em considerar "a mulher" como 
incapaz para a vida publica, mas, sim, se o Brasil deve consi-
derar "a mulher brasileira" em condições de vir para o terreno 
das lutas políticas, em igualdade de direitos e deveres com os 
homens. 

Ora, a resposta a esta ultima pergunta não póde ser outra: 
as nossas mulheres, em geral não estão, absolutamente, aptas para 
isso. Tirantes algumas raras senhoras mais intelligentes, mais ba-
talhadoras, ou apenas mais espevitadas, a verdade é que a massa 
da nossa população feminina se acha tão pouco preparada para 
a politica militante como a população infantil. 

A concessão do direito do voto ás mulheres só poderá trazer 
alguma vantagem pelo augmento consideravel dos eleitorados, aug-
mento que é, até certo ponto, uma condição de moralidade dos 
pleitos. Mas é sempre duvidoso se essa vantagem compensará a 
balburdia que ha de resultar da apparição repentina de legiões 
de votantes sem nenhuma orientação objectiva e sem nenhum 
habito de encarar de frente as questões ligadas ao exercício dos 
direitos políticos. 

A melhor prova de que as mulheres não se interessam pela 
vida nacional nem pelos seus proprios "direitos" está em que 
ellas, excluídas umas pouquíssimas excepções, não sentem ne-
nhuma necessidade de votar e ser votadas, nem estão reclamando 
coisa alguma. · 

Os cavalheiros que andam a cogitar de estender o direito 
de voto ás mulheres estão apenas a querer fazer-lhes um gracioso 
presente. São muito gentis. Mas procederiam melhor tratando 
primeiro, com um pouco de esforço tenaz e sincero, de transfor-
mar em realidade essa ficção que é o "eleitor" indígena, e essa 
mentira que são as "eleições" no Brasil. Quando tivermos eleito-
res machos, dignos daquelle nome e desse qualificativo, e tiver-
mos eleições de verdade, então será tempo de irmos pensando em 
freparar as senhoras para intervir na vida publica. A." 

N.º 12. - Eis a resposta que mandei, em 25 de Junho de 
1923, mas que não foi, até hoje, publicada: 

"Illmo. Sr. Redactor Chefe do "Estado de S. Paulo". 
No numero do seu mui conceituado jornal, de 23 do cor-

rente, acabo de ler um "Bilhete do Rio" que se refere ao projecto 
ora em andamento no Senado Federal, "tendente a tornar. exten-
sivo ás mulheres o direito do voto". 

Como este assumpto é-me particularmente affeiçoado, ouso 
pedir á V. S. um pequeno agasalho em suas columnas para as 
ligeiras considerações abaixo, que me acodem á mente pelas pon-
derações do Sr. A. signatario do referido artigo. 
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Não estou me prevalecendo com antecedencia da futura lei 
sobre a imprensa, pois nenh uma offensa julgo dever enconkar 
em dito "Bilhete"; apenas estou rogan do "fazer-me um gracioso 
presente" com a puJ)licação destas linhas que, p enso, interessarão 
certo numero de leitores e leitoras da sua já tão interessante folha . 

Nem preciso tornar demasiado espaço, visto ser o p r incipal 
argumento do Sr . A., p ar a a negação do voto á m uJher brasileir a, 
a supposição de sua pouca ou nenhuma p r eparação par a a rea-
lisação de tal acto politi co, e a boa preparação da mulher extran-
geira para o mesmo desempenho. 

O Sr. A. certamente não viajou, pelo m enos na Eur opa, e si 
o fez, deduz-se que não p ercorreu o interior de certos p aizes, 
não se demorou bastante nelles para conviver com os habitantes 
e identificar-se um pouco com a sua mentalidade, e que proce-
deu, então, como muitos daquelles titula·r es que vem ao nosso 
Brasil, se h osp edam no Hotel Avenida, no Rio, vão ao Theatro 
Municipal e d' ahi voltam directarnente aos seus lares para em-
prehender, com gr ande esp alhafato, a publicação de livros sob re 
o n osso p aiz, livros esses em que contam as cousas as mais in-
sensatas, r idículas e extraor dinarias sobre a nossa vida e os nos-
sos costumes, que apenas vislumbrar am, na Avenida Central, atra-
vez de um monoculo mal aj ustado. 

Tomemos um pequ eno exemplo, que p oderá facilmente ser 
verificado p or q uem o quizer. Na Belgica, paiz reconhecidamente 
adiantado em todos os r amos de conhecimentos humanos, basta 
tomar um bonde, na praça da Bolsa, em Bruxellas, e andar uns 
vinte minutos, para estar, por alguns lados, nos arrabaldes da 
gran de cidade. Digamos Berchem ou Zellick. Tanto os homens 
como as\ mulheres em nada são superiores aos naturaes de qual-
quer ar rabalde menos adiantado de S. Paulo, e que ouvi muitas 
vezes aqui serem chamados, talvez i njustamente, de gecas. As 
mrulher es, principalmente, tanto se occupam de politica lá como 
aqui. Por isso, pode-se affirmar que é fa lsa a asserção ou a sup-
posição de que "as suas mulh er es lá delles, t aes como lá se 
apresentam, devem e p odem ser equipar adas p oliticamen te aos 
homens, por terem attingido, atravéz de um a evolução social mais 
avançada, um grande desenvo lvimento que as habilita a entrar 
no gr ande jogo nacional das opiniões e das ambições". 

Não, isso não. Deram lá o voto ás mulh er es porque não as 
consideram mais parte dispensavel no convívio e administração 
nacional; der am lá o voto ás mulher es porque julgam ser neces-
sario desenvolver nellas um maior interesse p elos assumptos p u-
blicas, unico meio de as tornar aptas p ar a conseguirem, pela 
pratica, uma melhor intelligencia do progr esso possivel de sua 
Patria, para educar em seus filh os com uma m ais fundada com-
p•r ehensão de seus deveres de cidadãos. 

Convenceram-se que si se fo sse esperar até que to das as mu-
lheres alcançassem o gr áo de desenvolvimnto r equ erido p or um 
alto julgamento, para o justo desempenho de obrigações da vida 
p oliti ca, tão necessaria ao p r ogr esso da r aça e da nação, nunca 
haveria eleitoras. 

E, n esse sentido, eu accrescento - eleitores. 
Haveria, sim, o governo do mais completo despotismo, o r ei-

no invariavel e indep endente do absolutismo exer cido por um 
parco numero de homens ou de mulheres illustres ou potentados, 
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e o progresso material e intellectual do povo r etrocederiam â 
verdadeira bar.baria. 

A civilisação e o progresso pedem que se aproveitem todos os 
elementos legitimas para a direcção do consorcio nacional, e em-
quanto não se obter uma prova real de que as mulheres sejam 
prejudiciaes nos emprehendimentos politicos, deve-se opinar para 
que usem do voto. 

O grande argumento produzido é tambem que as brasileiras 
em geral não pedem para ser eleitoras ou eleitas . 

Ora 1 quando vemos os nossos bons autochtones, que ape-
nas sabem articular uma syllaba sobre tres que se propõem ler 
e que são, por assim dizer, arrancados de seus lares pelos pro-
curadores politkos, para serem transformados em "eleitores", 
podemos affirmar que "sentem necessidade de votar"? 

Si o elemento eleitoral masculino é já tão ruim, como diz o 
Sr. A., não haverá mal nenhum em incluir na legião as mulheres 
(cujo effeito só pode ser moralisador), e até "as batalhadoras ou 
apenas mais espevitadas'', sem esquecer esta humilde cidadã Diva 
No lf Nazario." 

N.º 13. - D "A Gazeta", de S. Paulo, em 20 de Fevereiro 
de 1923: 

"O feminismo e os anti-feministas. 

Dec1didamente o feminismo vae triumphando no Brasil, a 
despeito de obices sem numero, que, amiudo, se lhe apresentam 
no caminho. O resultado da viagem-propaganda, neste lado do 
Atlantico, da sra. Catt, ahi está, iniUudivel e eloquente. E quem 
ainda não crê, que de r elance observe, com imparcialidade, o 
que entre nós já se tem feito e avalie o que no futuro se fará 
de certo em pról da independncia da mulher. A timidez, que lhe 
era attributo principal, cedeu lugar á ambição de subir cada 
vez mais, espiritualmente falando, na escala da sociedade. O 
acanhado cerebro de hontem, incapaz de se afoitar á solução 
dos problemas da existencia, mostra-nos hoje a sua potenciali-
dade, em sendo bem formado e culto. As acções feminis, que se 
restringiam ao labyrinthico lar domestico, desdobram-se, agora, 
de maneira surprehendente e impressionante. 

Si quízermos descer ao particular, havemos de ver o bello 
sexo não só exercendo profissões liberaes, mas tambem traba-
lhando nas officinas com pericia e precisão; havemos de· o vêi;, 
numa palavra, procurando se manter, na lucta pela vida, graças 
ao proprio esforço. 

Propugnar, pois, pela sua real independencia, é antes de 
mais nada, dar provas de patriotismo, porque ninguem compre-
henderá um Brasil soberbo, enorme, progressista e rico, sem o 
desenvolvimento parallelo do physico e do intellecto da gene-
ralidade dos seus filhos. 

Ainda quando outras razões não quizessemos additar, qual 
a mais poderosa, para fortalecer a opinião nossa, sobreleva con-
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siderar que ás mães compete a formação primaria dos futuros 
defensores do solo sagrado, os quaes, sem educação perfeita, 
inalacavel, não serão uteis á sociedade, á patria, nem em summa, 
ao genero humano. Infundindo-lhes o sentimento civico, que 
transparece logo no cultivo carinhoso da lingua nativa, eis por 
onde surtirão as vantagens do preparo das progenitoras ou das 
que, alistadas na nova cruzada, hajam de facto adquirido a in-
dependencia intellectual. 

O movimento que se nota a esse respeito nos varias pontos 
do globo não é simples tentativa, anceio ou esperança; é, muito 
ao contrario, o desenvolvimento de um plano delineado por es-
píritos de escól. 

A causa feminista, que apaixona até aos homens, não ape-
nas corre de bocca em bocca, com laivos de phantasia, visando 
a crença dos ingenuos, como quando, para o deleite do espirita, 
se discorre sobre a habitabilidade de Marte e outros planetas. 
A propaganda se faz em regra e como deve ser feita: na im-
prensa, na tribuna, no livro. Sentem-n'a os homens de todos os 
paizes. No nosso, igualmente, a magna causa encontra decidi-
das propugnadoras. 

A sra. d. Maria Lacerda de Moura, que tomou sobre os 
hombros a iniciativa da fundação de um mensario, · levando-a a 
bom termo, já foi applaudida por auditorias cultos desta ca-
pital, ante os quaes desenvolveu assumptos de palpitante actua-
lidade, sendo-nos grato referir, de passagem, uma palestra que 
realizou, ba poucos mezes, sob os auspicias da Ordem dos Bons 
Templarios, verberando o uso e abuso do alcool nas nossas rodas 
sociaes. Com effeito, nada devêra interessar mais o sexo gentil, 
attrahindo-lhe os cuidados, que a extilllcção, no Brasil, do terrivel 
toxico . As mães, as esposas, as irmãs e as filhas são golpeadas 
directamente pelas horriveis consequencias das libações alcooli-
cas. Assim, pois, a ellas, primeiro do que nós, compete munir-se 
de coragem espartana e, com os olhos no esplendor do triumpho, 
atirarem-se á lucta, da qual só beneficias lhes podem resultar. 

Fallemos ·agora um '.POUCO, e muito a serio, com os anti-femi-
nistas. 

Meus amigos, merece, acaso, os apodos da critica, da critica 
acerba que pondes em praça, o plano de emancipação da mulher, 
uma vez que, no seu esboço inicial, o vemos tendente a solver 
problemas que dizem com o nosso bem-estar? Pois não será, para 
nós, motivo de intenso jubilo a morte definitiva da moderna Hy-
dra de Lerna, que, com os seus membros tentaculiformes, en-
volve, no abominavel vicio, a mocidade esperançosa do Brasil? 
Seriamos porventura infelizes quando a pluralidade das mulhe-
res, possuidas de apreciavel cultura, pudesse comnosco trocar 
idéas, auxiliando-nos pelo suggerir providencias tendentes a ame-
nizar a vida em que juntos devemos luctar e juntos devemos 
vencer? Gilberto Vidigal." 

N.° 14. - Do "Estado de S. Paulo", de 7 de Julho de 1922: 
"E' do domínio publico o facto de algumas senhoras de S. 

Paulo haverem tentado - sem exito, por emquanto, - obter a 
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sua in clusão no alistamento eleitoral. Conseguirão, afinal, o seu 
intento? Dentro das leis em vigor e da m entalidade dominante, 
parece que não? 

E ntretanto, aquellas senhoras não devem desanimar, insis-
tindo sempre que se apr esente alguma opportunidade. Em toda 
a p arte do mundo as mulheres vão tomando um quinhão cada 
vez m ais largo no manejo dos negocios publicas e das questões 
d e interesse ger al ; e não consta que, em parte algu ma, se h ajam 
ellas mostrado infer iores aos h omens, quer no exer cício do voto, 
quer no desempenho das fu ncções electivas. P or que razão só o 
Br asil ha de p r etender e<nxer gar m elhor do que tantos outros po-
vos, com o o inglez, o allem ão, o sueco, o norte-americano? Cla-
mem, pois, as mulher es br asileiras, clamem sem cessar, embor a 
sem nenhuma esperança de resultado p roximo . . . 

Se, por ém, do que fica dito, concluirem que condemnamos 
as resisten cia.s oppostas ao "suffr agisrno " indigena, ter ão tirado 
u ma illação errada. Ao contrar io, as resistencias, sejam quaes 
forem, baseadas na lei ou baseadas em quaesquer outros funda-
mentos, são absolutamente necessarias. E, para dizermos tudo, é 
possivel mesmo que um pouquinho de teimosia e de injustiça as 
tor nem ainda mais beneficas. 

Se as mulheres brasileiras obtivessem, de um momento para 
o outro, a desejada victor ia, que é que succederia? Viriam apenas 
aggravar a situação em que nos achamos, augmentando o numero 
de eleitores passivos e de eleitores desorientados, que já é tão 
grande. 

As mulheres têm provado bem - nos paizes onde (}S ho-
mens não provam mal. Na Inglaterra, onde havia urna politica 
masculina ordeira, elevada, honesta, as damas votantes, educadas 
em tal ambiente, não fazem senão pôr em pratica aquelles mes-
mos principias de educação moral e civica, que já constituiarn ha 
muito tempo a grande força tradicional da nação. Nos outros pai-
zes, onde se concedeu á mulher o direito de voto, as coisas se 
passam, geralmente, de modo analogo. As mulheres não vier am, 
na realidade, melhorar nem peorar muito a situação existente, 
sob o aspecto da "qualidade"; vieram ampliar as forças políticas 
em luta, e talvez complicar as refregas. 

Não ha motivo para se suppôr que o Brasil encapasse á re-
gra, paiz de pessimos costumes políticos, onde a maior parte dos 
homens fogem das urnas e o resto concorre a ellas por forma 
tão lamentavel, não poderia ter com o voto feminino senão um 
augmento formidavel de desillud.idos que abandonam as unnas e 
de espertos que a ellas se atiram por conveniencia. Não haveria 
a mínima vantagem. 

A resistencia, porém, tem a virtude inestimavel de exasperar 
e excitar o atacante, desde que o atacante conserve uma pequena 
esperança de triumpho. . . Redobra-se a energia, e como o re-
sultado demora, o emprego demorado dessa força redunda numa 
gyrnnastica educativa de primeira ordem. Em torno do objectivo 
immediato organisa-se a pouco, acto após acto, esforço após 
esforço, todo um regímen de vida mais saudavel e mais nobr e. 
Vem logo um augmento de actividade mental, impõe-se a necessi-
dade de estudo, surge o trato obrigatorio dos assumptos sér ios, 
repautam as virtudes fortes que só o attrito continuo das respon-
sabilidades aguça e impulsiona. E assim, quando chega o t rium-
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pho, chega conquistado em plena luta; vem como um premio 
bem merecido, e não . como uma dadiva perigosa. 

Se os homens, no Brasil, tivessem encontrado maiores resis-
tencias ás suas aspirações, e tivessem de as alcançar , pouco a 
pouco, através de asperos embates e de longas, anciosas esperas, 
não teriamas hoje, sem duvida, esse espectaculo pouco edificante 
de uma democracia onde as urnas são mollemente abandonadas 
pela maioria e o·nde minorias, por vezes insignificantes, reali-
sam em redor dellas um remoto simulacro do suffragio popular. 
Estender os direitos politicos ás mulheres, de um momento para 
outro, será talvez um acto de estricta justiça, - mas não será 
nada mais do que isso. O resultado não póde ser, sem a menor 
duvida, senão aquelle mesmo que se via com a parte masculina 
do nosso povo. 

E eis ahi como se póde sinceramente desejar que uma coisa, 
reputada justa ·em si mesma, seja entretanto negada com um 
pouquinho de teimosia e de prepoten eia. . . Bem dita a teimosia 
insensível da terra, que faz b vigor, a tenacidade, a paciencia, o 
heroismo dos que aram, semeiam e colhem". 

COMMENTARIOS 

O tempo que mediou entre o inicio da campanha de tantos 
e denodados cidadãos para ser apagada, no Brasil, de qualquer 
fórma mas radicalmente, a hedionda mancha da escravidão, o 
tempo que mediou entre esse inicio e o r esultado final, não foi 
tão longo como o tempo que ainda corre desde a dubia votação 
sobre a qual muitos se esteiam para impedir que a mulher bra-
sileira vote. 

Interpretando a Constituição como vae sendo, tal votação 
redunda na vergonhosa realidade de não poder votar uma bra-
sileira culta, quando, elo dia para a noute, os antigos escravos, 
que apenas aprenderam a solletrar em casa de um amo, chegaram 
ao "triumpho " sem o terem "conquistado ... ". 

E a abolição ela escravidão, tão criticada em seu tempo, não 
produziu os maus effeitos geralmente apregoados; pelo contra-
rio, o Brasil, de então para cá, iniciou a sua verdadeira carreira 
de progresso, que só poderá ser continuada e levada devidamente 
a effeito, por mais uma grande novidade ... : a egualclade polí-
tica e consequente equiparação civil da mulher. 

O autor do artigo cita que em outros paizes o voto feminino 
talvez veiu complicar as refregas. Complicaram as refregas, aug-
mentando o numero dos "clesilludidos . .. " politicos, é verdade, 
mas no sentido ele tornar mais util á Patria a eleição de um can-
didato. 

P·ara citar · somente um dos paizes apontados, basta dizer 
que as mulheres, na Inglaterra, exigem o completo desenvolvi-
mento do programma dos candidatos, e exigem tambem que rea-
lisem o prometti.do (cousa que não aprenderam "onde os homens 
não provam mal"). 

Elias querem o beneficio geral, correspondente ao seu es-
forço, e não se demoram no falso elogio daquelles que promettem 
só para se apoderarem, em conluios, ele agradaveis sinecuras pu-
blicas. 
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Assim elevam o b em-estar geral, auxiliando fortemente no 
bom renome e na prosperidade do grande lar p atrio. 

Por mais ·que o tentem, não h a argumento que valha contra 
o direito .d e voto da mulher, salvo si houver a intenção de querer 
afastar esta das urnas pelo receio de uma possivel moralidade nos 
escrutinios, moralidade propria que ella tem sabido manter em 
todos os emprehendimentos publicas onde se apresenta. 

N.º 15. Da "Cidade de Bragança'', 'Estado de S. Paulo, 21 
de Janeiro de 1923: 

"O FEMINISMO 

O preconceito, o velho e carunchoso preconceito, t em sido 
o mais formidavel obstaculo á emancipação da mulher. Razões 
de ordem scientifka, social, intellectual e religiosa não ha, por-
que está provada a sua perfeita igualdade ao homem. 

A sua brilhante manifestacão em todos os ramos da actividade 
humana derrocou a lenda da sua inferioridade. o preconceito re-
ligioso ruiu com a abalisada e insuspeita opinião de Santo Agos-
tinho: "Si Deu s quizesse fazer a mulher superior ao homem, a 
tiraria da cabeça; si inferior, dos pés; mas, corno a quiz fazer 
igual ao homem, a tirou das suas costellas". ("De Civit Dei"). 

Por isso mesmo que o preconceito é um absurdo (tal é a 
contingencia humana!) só é vencido pela tenacidade em lutas 
titankas. 

Tem sido a mais terrivel barreira que em sua marcha têm 
encontrado as grandes reformas beneficas e uteis á humanidade. 

Assim, não admira que esteja ora, difficultando a evolução 
victoriosa da emancipação da mulher. Mas, será vencido, por-
que a marcha fatal do progresso não co1nhece barreiras. 

Ella mesma,· a mulher, é que tem tomado de assalto as forta-
lesas do preconceito, mostrando o seu valor no parlamento, no 
magister.io primaria e superior, na advocacia, medicina, enge-
nharia, literatura, commercio, artes, competindo com homens 
intelligentes e illustrados. Contribúe com nós mesmos en;i todas as 
manifestações da nossa actividade, desde os laboratorios até na 
imprensa e na tribuna parlamentar ou judiciaria. 

Os seus sagrados direitos já estão re{:onhecidos pelas na-
ções mais adiantadas, na Europa e America. 

No Brasil a luta está travada; a sua victoria será estrondosa 
e em breve, porque nada justifica a revoltante desigualdade civil 
e politica em que se acha. 

Para se aquilatarem os dislates, incongruencias e atrazo da 
legislação nacional neste ponto, basta que se reflicta sobre o se-
guinte caso: as doutoras Canuto Saraiva e Walkyria Moreira são 
diplomadas em direito pela nossa Academia, e advogadas distin-
ctissimas nos auditorias da Capital Paulista, e não podem exercer 
o direito de voto; entretanto, qualquer jéca-tatú, boçal, incons-
ciente, quasi analphabeto, qualquer colono, naturalisado ou não, 
são eleitores, posto que de cabresto, inflnindo assim na marcha 
politica da nação I Porque? Porque na França ainda não se ada-
ptou o voto feminino! ... 
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Depois, não queremos que os argentinos nos chamem de 
macacos ... 

Verdade é que aos politicões não co:nvém o voto feminino, 
porque traria mais moralidade e seriedade ás eleições. 

Duas objecções triviaes contra a sua emancipação são : 1.' 
falta de aptidão; 2.• a sua situação no lar domestico e a sua posi-
ção privilegiada na sociedade. 

Nenhuma prevalece. A primeira porque não poderá paten-
tear sua aptidão, pois, o homem monopolisa todas as profissões 
liberaes e cargos publicos. Nos casos, porém, em que concorre 
com o meu natural adversario, que é o homem, consegue des-
tacar-se. 

A seg1J1nda objecção por mim formulada, isto é, - a sua si-
tuação no lar e a sua posição privilegiada na sociedade - será 
respondida pela incomparavel publicista patrícia Bertha Lutz, cha-
mando eu a attenção dos leitores para sua argumentação trium-
phante, logica e convincente. 

A sua dialectiva é i.ncomparavel, dizendo: 
"Quanfo ao receio de que a mulher pelo voto perde suas pro-

priedades femininas, (privilegias sociaes, o encanto, a belleza, 
o respeito, a seducção) repousam sobre uma confusão. Arguir de 
tal modo se assemelha a dizer que a mulher, que no correr dos 
tempos ia gozando, apesar de em gráo menor, com o homem, as 
vantagens da civilisação, perdera o encanto, comparada á mulher 
primitiva. Ora, isto não se deu, verificando-se pelo contrario, que 
o aperfeiçoamento do meio aperfeiçoa tambem os organismos. 
Do desenvolvimento intellectual da mulher resulta não inferio-
ridade, mas, pelo contrario, superioridade na convivencia, na 
sociedade e sobretudo no lar, como attestarão com facilidade 
todos os que têm a felicidade de possuir uma mãe ou uma esposa 
de preparo superior. 

Porque a comprehensão dos problemas políticos, a collabo-
ração na vtda cívica viriam prejudicar a mulher? 

A' luta saberá ella sempre levar a sua dignidade, e o seu 
programma visará sempre problemas de alcance pratico, e as 
suas preocupações versarão certamente sobre questões de pro-
gresso material e moral. 

A equiparação da mulher no que respeita aos direitos civis 
e políticos poderá introduzir grandes modificações e terá uma 
influencia benefica sobre a orientação da humanidade. 

Mas, ·apezar de representar uma das maiores etapas na ci-
vilisaçào da humanida·de, não poderá nunca modificar o sexo da 
mulher. No terreno intellectual poderá ella igualar ao homem, 
no terreno da actividade fornecerá a sua quota, necessariamente 
um pouco differente, devido a complexidade das funcções ma-
ternas, mas, no terreno individual será elle sempre homem, ella 
sempre mrulher. 

Por ser eleitora ou eleita ella não se transformará dum mo-
mento para outro em um sêr sem sexo ou em uma mulher que 
por adquirir novas responsabilidades tenha esquecido aquellas 
que a natureza lhe legou. 

E' o que comprehenderam todos os que se declaram par-
tidarios da emancipação da mulher, e vêm no voto feminino, não 
uma victoria esteril, mas, um meio, um instrumento de trabaiho 



- 100 -

para o melhoramento das condições sociaes da mulher, con jun-
ctamente das da humanidade". 

Aqui está brilhantemente exposta a synthese do feminismo. 
Ninguem faria melhor, com tanta lucidez e clareza. Ahi 

estão succintamente determinados os fundamentos dessa magna 
questão. Nada mais, nada menos que um programma. E' admira-
vell Dizer tanto em tão poucas palavras! 

A joven e brilhante polemista encara e resolve a questão sob 
os pontos de vista jurídico so'Cial, político, economico e natural. 

A equiparação dos seus direitos corresponde á equi.polencia 
dos seus deveres. Da investidura desses direitos não resulta a 
perda da sua belleza, dos encantos e da fascinação que exerce na 
sociedade; pelo contrario, o seu preparo intellectual e a sua 
feição moral accentúam esses predicados. Não deixa, por isso, 
de ser mãe desvelada e esposa carinhosa. Não perde o sexo: -
continúa sempre mulher. Não se contestam o dominio e pre-
domínio da esposa na vida publica e privada do marido, de sor-
te que quando ella fôr intelligente, preparada e razoavel, quan-
tos benefícios não advirão dos seus conselhos? 

A evolução humana é fatal; por isso, não se pode compa-
rar a mulher moderna á primitiva e da idade media, cuja condi-
ção era de escrava e vassala. A situação jurídica e social da mu-
lher moderna é muito outra. I-Ioj.e, o aphorismo de Pope: - A · 
mulher basta saber um pouco de chimica para pôr uma panella 
ao fogo e um pouco de geographia para saber onde fica o quar-
to de dormir, - não passa de dislate e refinado desafôro . Nem 
é uma doerite, como affirma Michelet. 

O feminismo é um ideal vktorioso. Vencerá a despeit'o da 
resistencia dos rotineiros. A utopia de hontem é a realidade de 
hoje, 

No Brasil, os patriotas, os homens de boa vontade, sem 
preconceitos, devem concorrer e unificar todos os seus esfor-
ços para a mais santa de todas as reivindicações, que é ao mes-
mo tempo uma obra de civismo e patriotismo. Já se foi o tem-
po em que a mulher era considerada como boneca enfeitada. 

Abaixo os preconceitos!!!" 

Com o jornal acima, tambem recebi uma carta, onde é dito: 
"Ha ainda um argumento jurídico e decisivo em prol dos 

direitos da mulher. 
Cáe por terra o argumento dos que affirmam "não poder 

.a mulher ter direitos políticos, porque não entra com o seu con-
tingente de sangue em defesa da patria", desde que se veri-
fique que a Constituição e a lei eleitoral (Art. 70 da Const. Fed.) 
não preceituam que só "os que entram com o contingente de san-
gue" é que podem ser eleitores. Seria absurdo; pois, a con-
clusão seria que só os que vestem farda é que se poderiam 
alistar como eleitores. 

Pelo contrario, os que entram com maior somma no "con-
tingente de sangue", que são as praças de pret, são exclui dos 
do direito eleitoral. (Const. Fed. art. 70. 1.º 3.)" 

E'-me grato registrar taes conceitos. 
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N.º 16. - Do "Diario Popular'', de 21 de Junho de 1922: 

"Feminismo. 

Hoje que o voto secreto obrigatorio é o maior empenho dos 
que tomaram a peito a moralisação dos nossos costumes eleito-
raes e, melhor ainda, a fiel observancia das verdadeiras normas. 
democraticas, convem não esquecer que nos paizes mais adian-
tados do mundo tem sido concedido ás mulheres um amplo 
direito como eleitoras e elegíveis e si é verdade que proclamando 
a Republica Federativa Brasileir a copiamos a Constituição norte-
americana, devemos reconhecer que lá as mulheres são eleitoras 
e elegíveis e a propaganda feminista se desenvolve e se fortifica 
por toda a parte. 

Mas, para não nos alongarmos citemos desde logo a noti eia 
que vem a talhe de foice na "União" excellente orgam catho-
lico, que se publica na Capital Federal, em seu numero de ~5 
do corrente e que "data venia", de seu illustrado redactor o 
venerando dr. Antonio Felicio dos Santos, - aqui reproduzimos, 
constitue mais um argumento decisivo em favor do feminismo. 
A divulgação dessa leitura tem no momento toda a opportunida; 
chamamos, portanto, a attenção do leitor para essa noticia. 

"Uma irman de Caridade". . . "deputada''. 
Graças á nova lei eleitoral hungara, que concedeu ás mulhe-

res um amplo direito como eleitoras e elegíveis, poude entrar no 
parlamento hungaro, nas eleições de 1919, uma mulher deputada, 
eleita por um dos circulas da capital, Budapest. 

Esta mulher filiou-se no grupo christão-social. Chama-se 
Margarida Schlachta e é irman de Caridade. 

Soube cr ear, no parlamento hungaro, uma situação especial 
de destaque. Todos a respeitam. Não se envolve nas luctas polí-
ticas e pouco a interessa o debate dos graves problemas theori-
cos. A sua acção é quasi exclusivamente de ordem pratica tra-
duzindo-se sobretudo na obtenção de reformas sociaes. 

Não esquece Margarida Schlachta que, acima de deputada, 
é Irman de Caridade. E assim serve-se da sua posição para com 
melhor exito, proseguir a sua missão na lucta contra as miserias 
e na expansão das suas obras de beneficencia. 

Como mulher que é, e unica representante das mulheres, no 
parlamento hungaro, defend e os interesses do seu sexo e ainda 
a conservação do voto feminino. 

Na sua opinião, a intervenção das mulheres nos debates par-
lamentares é da mais alta importancia pela bondade de coração 
e avivada comprehensão dos problemas sociaes que ellas podem 
levar-lhes. 

A's nossas mãos, em boa hora, chegou o fas.ciculo 4, anno 
XXXI, Abril de 1922, n. º 388 - donde transcrevemos os topi-
cos seguintes: 

" ... Segundo as theorias de Ventura de Ranbica, o homem 
é formado p·ela mulher, que sobre elle exerce o seu carinhoso 
domínio, de sorte que o leva para o bem ou para o mal, segundo 
lhe apraz, formando-lhe em qualquer estado, um coração seme-
lhante ao seu." 

Desde o regímen monarchico os políticos, em seus trabalhos 
eleitoraes nunca perderam de vista as cabalas femininas para a 
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obtenção de votos e semp re diziam que os p lanos eram sempr e 
coroados de bom exito, desde que os acompanhavam os "rabos 
de saia". Ora, si ellas, já em tempos que vão longe exerciam 
influencia decisiva sobre os votantes, fossem elles, mari dos, fi-
lhos, irmãos, etc., si os seus pedidos eram acceitos e si as suas 
vontades eram satisfeitas e a sua cabala era de uma efficacia á 
toda prova, como hoje, em uma democracia copiada e vasada 
nos moldes adiantados da America do Norte, ainda vozes se 
levantam para sustentar que ás muliheres se deve negar o dir eito 
do voto e de ser votada 1 

Já não se nota que a reforma constitucional é uma idéa que 
adquire adeptos por toda a parte, porque o estatuto fundamental 
da Republica já está constituindo um grande estorvo á adapção 
dos verdadeiros princípios democraticos? 

Sempre ouvimos dizer que o concurso da mulher é um dos 
elementos essenciaes para a r ealização dos mais nobres id·eaes, 
para as obras de grande emprehendimento na sociedade. Basta 
dizer que muitas mulheres ha em muitas cidades, que educa-
das e bem preparadas por professoras de escol, valem muito 
mais do que inumeros eleitores disseminados pelo interior do 
paiz, que nos comicios eleitoraes apparecem apenas como sim-
ples portadores de urna cedula fechada, que muitos ignoram que 
nomes contem, desconhecen do por completo os candidatos no·s 
lugares da representação nacional. Muitas vezes nem lêm jornaes, 
nem cousa alguma, apenas mal assignam o seu nome, com uma 
difficuldade tamanha, que até chegam a derramar suor, em uma 
palavra, a personificação mais completa do analphabetismo. · 
. Si ha muitos ca1piras votando, ha muitas mulheres, lidas, 
preparadas, que fallam e escrevem bem, mas que estão privadas 
do direito de votar e de ser votadas! 

E' preciso que todos tenham eguaes direitos, independente 
de sexo. 

O feminismo, custe o que custar, a exemplo do que succede 
nos paizes adiantados, ha de triumphar no Brasil. 

Venha o voto secreto obrigatorio e para as pessoas de am-
bos os sexos. A." 

N.º 17. 
ro de 1923: 

Da "Revista Feminina", numero 105, de Feverei-

"O voto feminino. 
Discute•se, na hora actual, o reconhecimento do direito po-

lítico em favor das mulheres, e favoravel a este já se manifes-
tou uma das casas do Congresso Nacional approvando por maioria 
de votos o proJecto que lhe foi apresentado. 

E', pois, um problema a resolver e a resj!eito do qual diver-
gem as opiiniões. Aquelles que acompanham pari passa a evo-
lução social, .e por influencia desta têm ideaes mais elevados e 
nobres, veem com bons olhos, acham razoavel e até uecessario 
conferir-se á mulher o uso e go5o dos direitos políticos; aquel-
les, porém, que, intransigentes, distanciados vivem do progr esso, 
cuidando apenas ·dos seus interesses pessoaes e da maneira mais 
pratica de, defendel-os, pobres retrogrados, mostram-se aterrori-
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sados ao ouvirem falar em tal assumpto, engenhando inconve-
nientes que podiam advir á sociedade se á mulher brasileira 
fosse dada esta conquista ha muito alcançada pelas suas compa-
nheiras no seio das nações verdadeiramente civilisadas. 

Foi assim que o vespertino "A Tarde'', procurando ouvir 
opiniões sobre ·O· assumpto em questão, preferiu dirigir-se aos 
politkos em evidencia, obtendo da maioria entrevistada as mais 
absurdas e disparatadas resipostas a proposito da mulher e do 
direito que a nação trata de lhe reconhecer. Estas tristes res-
postas que, ao meu ver, são re'Passadas do despeito de quem re-
ceia a concorrencia da mulher aos lugares que só elles, homens, 
podiam galgar, me fizeram sahir da obscuridade em que vivo 
para vir ao publico lançar o meu protesto contra tamanha falta 
de generosidade e excessiva presumpção, e, com os pequenos re-
cursos facultados pela minha apoucada intelligencia, mostrar não 
só aos autores das disparatadas opiniões, como a todos aquelles 
que commungam nas mesmas idéas, que a mulher para vencer 
não é a creatura fragil, capaz de moldar-se á vontade de quem 
queira dominal-a. Continua o espirito da mulher a ser religioso; 
tnas ·não obsecado, para deixar-se embair pelos abusos de qual-
quer religião; ella não constitue um rebanho de obedientes e 
cegas ovelhas, pois actualmente sabe separar o joio do trigo. 

Na actualidade, porém, a mulher não se limita a companheira 
do homem, carecedora da sua tutela, vivendo sob a sua depen-
denda, como se fosse um ser alimentado pela seiva de outro ser, 
certo de fenecer quando aquelle deixar de existir. Em geral, a 
mulher reconhece que, sem a protecção do homem, pode viver, 
pois, tem vida propria, pensa, raciocina e resolve acertadamente 
os grandes problemas da vida, trabalha ao lado delle e, como 
elle conhece o struggle for life sahindo sempre vencedora. En-
contramol-a nas industrias, na lavoura, no commercio, na buro-
cracía, nas sciencias, nas letras, na diplomacia, nas profissões 
liberaes, nos laboratorios e finalmente na politica. E', portanto, 
bastante vasto o callllPO de acção conquistado pela mulher; não 
mais se limita ao restricto recinto do lar cuidando, no dizer ple-
beo de um dos entrevistados, " do preparo dos piteos". 

Em todos estes departamentos encontramos a mulher com a 
mesma profiiciencia mas·culina, desempenhando as funcções que 
lhe são confiadas, em nada distanciando-se do sexo opposto. 
Com a ultima guerra que abalou todo o mundo civilisado, tive-
mos a irrefragavel prova do valor da mulher na sociedade ho-
dierna, bem supprindo a falta do homem chamado ás fileiras dos 
exercitos em defesa da liberdade. O vacuo deixado por este era 
preenchido por aquella e assim tivemos até conductores de ve-
hiculos e policiadoras. 

Que mais precisa a mulher para demonstrar a sua igualdadP. 
de condições ao outro sexo? 

Até hós, tem chegado a evolução que ora agita os meios fe-
mininos. 

A mulher brasileira tem, desta sorte, procurado libertar-se 
da ignorancia a que esteve condemnada · por longos annos e 
hoje semelhante á estrangeira, tem invadido com denodo o campo 
de acção até então conquistado pelo homem. 

Si provas sufficientes tem dado aquella da sua não inferiori-
. clade a este, por que razão negar-lhe um direito muitas vezes 
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concedido a individuas em plano mui inferior somente pelo fa-
cto de pertencerem ao sexo masculino? Se tal proh ibição não 
se acha nem na letra, nem no espirita da lei, a conveniencia da 
maioria visa exclusivamente evitar competidores de outro sexo, 
pois o direito de votar inclue o de elegibilidade o que se accen-
tua pelos receios naturaes dos que estão a explorar as profissões 
políticas, de que as suas competidoras possam apurar os seus 
erros, apontal-os, debater-se contra os mesmos e vencedoras se-
rem o factor de destruição dos seus adoraveis castellos. 

Pergunto, agora, a 1nulher participa ou não dos effeitos de 
uma boa ou desastrada administração? A resposta não pode dei-
xar de ser affirmativa, e com esta afirmação não se poderá negar 
o seu concurso nos destinos de um paiz. Her melinda Paes." 

N.º 18. - Da "Revista Feminina", numero 108, de Março 
de 1923: 

"O voto feminino. 
Comecemos por analysar o direito da mulher intervir com 

seu voto e com sua acção nos negocios publicas. Tomemos por 
exemplo um município. Temos aqui um nucleo de familias, que 
por varias circumstancias convivem, num determinado centro, 
que pode ser uma aldeia, · villa ou cidade. Naturalmente, entre 
estas familias, existem interesses communs, para a tutela dos 
quaes faz-se mister o estabelecimento de um governo, de uma ad-
mistração publica. 

Este grupo, nas mãos do qual estão os interesses da collec-
tividade, é guindado ao alto posto, pela vontade de uma maio-
ria de familias, cujas ideias e aspirações representa. Ora, a fa-
milia, não se compõe, apenas, do marido, muito embora as leis e 
as tradkções o erijam em chefe e representante. Tambem a mu-
lher é parte integrante no nucleo familiar, e seus direitos in-
dividuaes são tão sagrados como os do marido. Estabelecer a 
theoria contraria seria o mesmo que negar á mulher sua per-
sonalidade humana, chegando então, ao absurdo de insental-a de 
toda a responsabilidade social. 

Por mais que digam os anti-feministas, para o perfeito equi-
librio da economia domestica, tanto como a actividade do ma-
rido, faz-se mister o espirita pratico e distribuidor da espos·a. A 
sociedade é um lar em ponto grande. 

Ora, estabelecido este principio, claro está, que excluir a 
collaboração da mulher de uma administração, onde o seu es-
pirita de economia, póde contribuir poderosamente para opti-
mos resul.tados, além de significar uma clamorosa injustiça, re-
presenta rnnegavelmente, uma completa falta de bom senso. 

A mulher, pela delicadeza de seus sentimentos, e pelo alto 
conceito que tem da honradez, seria, num conselho administra-
tivo um factor de moralidade, de justiça e de probidade. 
. Sua experie.ncia domestica, muito contribuiria para que cer-
tas leis de economia geral, adaptassem-se ás nec.essidades da 
vida, perdendo um tanto o seu puro caracter theorico que é, 
em muitos casos, a razão unica de seu insuccesso. ' 
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Cabe aqui, transcrevermos o que muito a proposito escr eve 
um conhecido autor americano: 

"Si ,meditarmos sobr e o verdadeiro conceito civico do go-
verno das cidades ou das nações, veremos que esse governo, é ape-
nas um prolongamento do governo da ·familia, pois o munici-
pio não passa de um agglomerado de familias e a nação, de 
um agrupamento desses municipios; Certo, o municipio e a na-
ção são organismos mais complicados pois teem que tutelar os 
interesses ele milhares de indivíduos, interesses esses muitas ve-
zes antagonicos, porem a indole de seu funccionamento, na or-
dem economico, hygienica e moral fica, essencialmente a mesma. 

No emtanto continua-se a sophismar com o velho conceito 
de que, intervindo a mulher nos negocios publicas, necessaria-
mente seu temperamento soffreria um desdobramento no sentido 
de uma masculinisação. Ora, como affectaria a feminilidade da 
mulher o esforço que fizesse em pról do melhoramento da so-
ciedade? Exercer a mulher as suas funcções de economia e dis-
tribuidora de energias, no seio de um conselho municipal, o que 
é, no fundo, sinão, um ampliamento dessas m esmas funcções p or 
ella exercidas no ambiente de seu lar? Será menos mulher, pro-
curando combater, fóra de . seu lar, os inimigos da sande p u-
blica e da moral? Soffrerá, acaso, em sua feminilidade, procuran-
do impedir que baixos traficantes sem escrupulos ponham em 
perigo a vida de seu esposo e de seus filhos? Perderá sua graça, 
luctando para que se exerça uma melhor censura sobre a morali-
dade dos espectaculos publicas, sobre a venda de alcool a me-
nores, etc.? 

Outra razão que os adversarias elo voto municipal feminino 
adduzem a cada instante é que, si fôr concedido esse di r eito á 
mulher, ella não saberá o que fazer do mesmo. 

Outros sup.põem, que, no caso em que ella o exerça, a casa-
da, por exemplo, votará segundo indicação do marido, a noiva 
segundo insiúuação do noivo, quando pelo contrario está ple-
namente demonstrado que, na viela intima, é semrpre, ou quasi 
sempre a opinião da mulher que prevalece. 

Negam os anti-feministas que, nas actuaes condições da so-
ciedade, seja a mulher uma escr.ava, considerando-a, pelo con-
lrario, como sua egual. 

Os factos, porem, estão a toda a hora demonstrando o con-
trario . 

Outros dizem que estão dispostos a outorgar o direito do 
voto á mulher, desde que seja elle universalmente reclamado; a 
isto poder-se-ia responder que pouco teria progredido o mundo 
si, para se estabelecer uma reforma, tivessemos esperado que o 
mundo inteiro a reclamasse. 

A mulher, em geral, votaria sempre a favor de medidas que, 
melhorassem, elevassem e dignificassem o lar. 

Para o homem, diante dos seus interesses desapparecem as 
ideias mais justas e humanas em pról do bem estar de milhares 
de creaturas, - creanças, operarias, etc; nunca, a sensibilidade 
da mulher, por ·exemplo, seria capaz de semelhante coisa. 

Assim, vemos que os mais acerrimos inimigos do feminismo 
são justamente aquelles que adquirem fabulosas fortunas por 
meios inco fessaveis, pois ha nesses homens, a intuição de que 
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nunca a mulher consentiria nessas praticas de que usam e abu-
sam. 

Os homens que aocumulam fortunas a custa da miseria hu. 
mana; os que exploram os vicias da humanidade; todos aquelles, 
emfim, que, contanto que enriquecem, pouco se lhes dá da di-
gnificação e elevação moraes e materiaes do mundo, sempre fo -
ram e serão os inimigos do voto feminino. 

Este direito significa, até certo ponto, a cohibição desses 
abusos e crimes, e isto, absolutamente lhes não pode convir .. . 

Certo, no exercido deste direito do voto, a mulher, tem, em 
sua propria natureza, a orientação a seguir. 

Ca·be-lhe, principalmente, o interessar-se pelas questões ju-
ridico-moraes, abstendo-se na medida do possível, de intervir em 
assumptos puramente de ordem política. 

Visto, por este prisma, o direito feminino de voto, não é 
apenas o reconhecimento de uma ideia justa, é ainda, e mais que 
isso, uma obra necessaria de prophylaxia social. Significa, nada 
menos que, transportar-se o principio moralisador que repre-
senta a mulher em seu lar, para o ambiente mais largo dos nego-
cios publicas. 

Ahi, sem que· abdique de sua feminilidade; sem que deixe 
de ser mãe e esposa extremosa; sem que ponha de parte a graça 
e o encanto de seu sexo, póde muito bem ser um elemento de ci-
vilisação, de ordem e de progresso, aconselhando, orientando 
e refinando o homem, que em muitos e muitos casos erra ou julga 
levianamente, levado menüs por sua índole que por seu espirita 
hostil á analyse de certos pormenores e accessorios que, pelo 
contrario, não fogem á observação da mulher. n 

N.º 19. - Antes de publicar o despacho do Sr. Juiz, ao 
meu pedido de alistamento eleitoral, o "Jornal do Commercio", 
de S. Paulo fez os seguintes commentarios, em 6 de Junho 
de 1922: 

"Em nosso meio social, relativamente calmo e amante da~ 
suas tradições, surge, comtudo, de vez em quando, uma nota de 
agitação mais ou menos vibrante e que mais ou menos sempre 
escandaliza os espíritos pouco afeitos ás reformas. 

Tal é a questão do voto das mulheres. Dada a organisação 
da sociedade brasileira, convém ou não extender ás mulheres os 
mesmos direitos políticos de que os homens gozam? 

Ou, attendendo-se apenas ao progresso das idéas, á vida 
nova que agita todo o universo e ás contingencias particulares 
desta época em que fóra do lar vasta e completa é a activi-
dade da mulher, não é caso para condemnarmos a organização 
actual por ser contraria aos bons principias e por ·formar con-
traste com a situação de outros povos cultos? 

São problemas complexos esses, não susceptiveis de uma 
solução prompta. 

Constatamos apenas que o germen da agitação já existe em 
nosso organismo social e que no Congresso do Estado como no 
da Republica projectos varias foram apresentados estabelecendo 
a igualdade de direitos politicos entre os dous sexos. 
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Ha mil maneiras de apresentar os termos do problema. i\'Ias 
a ql1 e logo acode aos partidarios do voto ás mulheres é sem du-
vi•da a seguinte : por principio absoluto, deve a mulher cumprir 
e soffrer as consequ encias das deliberações do Poder Publico, 
sem ter direito a intervir nem na escolha dos depositarios desse 
poder, nem nas decisões por elles tomadas. Essa ex clusão, aos 
feministas, se afigura injusta, porque só injustiça ha em querer 
sujeitar alguem aos onus sem a elle conferir os direitos corres-
pondentes. 

Dous conceitos, a esse proposito, acodem a fazer resaltar a 
injustiça que no en tender dos que pleiteam o voto ás mulheres, 
existe na situação contraria. Um, é o seguinte, ironico e fino, 
de Mme. de Stael: "em paizes onde se guilhotin am mulheres em 
tempo de revolu ção, ellas têm ao menos o direito. . . de saber 
porque ... " Outro, é de uma notavel autora de estudos de Di-
reito, Mme. Bilcesco, que accrescenta: '-quando se arrancam ás 
mães os fill1os para mandal-os ás lutas e carnificinas fratricidas, 
têm aquellas ao menos. . . o direito de saber porque." 

Quizeram exprimir as autoras sem duvida, por essa forma 
vibrante o quanto de injusto vai, ao seu ver, na submissão in-
condicion al das mulheres ás ordens dos Poderes Publicos consti-
tuidos sem o seu concurso e sem o direito, por parte dellas, 
de intervir nas deliberações. 

Afóra, porém, o aspecto puramente philosophico ou social da 
questão, outro entre nós apparece, attinente á legalidade do voto 
feminino em face da Constituição da Republica. 

Ainda aqui as opiniões se dividem. 
Quando foi da apresentação do projecto á Camara Federal, 

muitos congressistas se revelaram partidarios da concessão desse 
direito . 

E assim disseram : 
Alfredo Ellis - Sim, acho que a mulher deve ter o direito 

do voto. ão encontro razão alguma contraria a isto. A Consti -
tuição quando diz: - cidadãos - não faz distincção entre ho-
mens e mulheres. Sou portanto, pela concessão do direito do voto 
ás mulheres. 

Eloy de Souza - Em these, sou favoravel. 
Ribeiro de Britto - Sou pelo voto da mulher e ha muito 

que cultivo essa idéa. No movimento politico que chefiei em 
Pernambuco, para fazer chegar ao Governo daquelle Estado o 
General Dantas Barreto, fui buscar o auxilio da mulher, como 
um dos factores que determinaram o bom resultado do mesmo 
movimento. 

Penso que agor a mais do que nunca deve ser concedido á 
mulher o d ireito de voto, pois ella está em grande concorrencia 
com o homem no desenvolvimento de todos os elementos do pro-
gresso nos paizes civilisados. 

Não é justo, pois que só ao homem se conceda este direito. 
Jeronymo Monteiro - Sou favoravel. 
Muitos outros opinaram em sentido contrario, apegando-se 

estes, á razão tradicional que é o fundamento da organização so-
cial brasileira. 

Houve mesmo, entre os congressistas, um espirito profunda-
mente pratico, revelador do perfeito conhecimento das tortu-
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ras ... eleitoraes dos bons e máos cabos. Este, o Sr. Antonio Mas-
sa, assim declarou. 

"Não devemos dar o direito de voto ás mulheres, porque isto 
seria perturbar ainda mais o serviço eleitoral. Pois, só os ho-
mens votando, elle já é tão complicado, cakulem se as mulheres 
tambern votassem ... " 

N.º 20. - Do "Jornal do Commercio", de 10 de Junho de 1922, 
Secção "Registo": 

"Rainha da graça. 
Chama-se Regina Cecilia Maria Diva Nolf Nazario a gentil 

senhorinha que requereu a inclusão do seu nome na lista dos 
eleitores desta Capital. O illustre juiz a quem competia despachar 
â petição, o Sr. Dr. Affonso de Carvalho, fundamentando, ma-
gistralmente, como é de seu habito, o seu parecer, negou defe-
rimento ao pedido. Fez bem e fez mal! Fez bem, porque decidia 
com plena consciencia juridica, exarando uma sentença abso-
lutamente justa; fez mal, porque recusou assentimento ao inno-
cente desejo de uma talentosa moça que, nesta terra, onde os ho-
mens, por preguiça ou por scepticismo não votam, entendeu des-
fructar, em sua maxima plenitude, os direitos de cidadão bra-
sileiro. 

Aliás, não foi apenas essa extravagancia que me im!Pressio-
nou no gesto da candidata a eleitora. Notei que, sendo ella Re-
gina, se decidisse voluntariamente a se despojar dos privilegias 
decorrentes de tal nome, para passar á simples situação de vo-
tante, neste paiz onde as eleições, para serem validas, precisam 
da boa vontade dos "gros bonnets" de um clnb a militar. . . em 
seu favor . F". 

N.º 21. - Do "Jornal do Commercio '', de 11 de Junho de 
1922, secção "Registo" : 

"Carta de alfinetes. 
Determina-me a minha enexpugnavel lealdade divulgar uma 

azêda epistola que me endereçaram, a proposito do caso de ge_n-
til senhorinha que pretendeu alistar-se eleitora. Discorda o m1s-
sivista da minha opinião e eu da sua. Entendo que vae execes-
sivo pessimismo na maioria das apreciações contidas em tal 
carta, sendo para considerar que não existe siquer originalidade 
em accusar tão fortemente os costumes politicos nacionaes, pois 
um dos processos mais vulgares de, neste paiz, fazer nacionalis-
mo, consiste em falar mal da nossa terra e da nossa gente. 

Aliás o cavalheiro que me honrou com o seu desabafo ao em-
pregar o deprimente verbo bajular que tem tantos sinonymos po-
pulares, mais em voga, não se lembrou que elle proprio - e com 
uma antecedencia que ultrapassou o habito que tornou celebre 
a personalidade de Pifér - engrossa o bello sexo, na esperança 
de colher, mais tarde, os suffragios femininos. 
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E um homem que utilisa esse r ecurso de indispôr os do seu 
sexo com o futuro corpo eleitoral de Senhoras, não passa de r é-
les precursor de almof adinhismo político. 

E. . . vai a carta, com os alfinetes, que lhe espetei : 
"Sr. F. - Redacção do Jornal do Commercio - Li o des-

p acho do illustrado Juiz Dr. Affonso de Carvalho indeferindo o 
pedido de urna ousada senhorinha que pretendia alistar-se nas 
fileiras eleitoraes. Li, tambem, o que V. S. disse, hontern, sobre o 
"fóra" que r ecebeu a Mlle. Nem o magistrado nem V. S. tem razão. 

Acho que todas as brasileiras deviam requerer o seu alis-
tamento eleitoral. E sabe V. S. porque digo isso. Porque o bra-
sileiro (h omem) profanou o voto! Elle só vota para bajular, para 
consegnir proveitos directos a sua pessoa. E é, por isso, que os 
·nossos cargos de eleição são providos da maneira indecente e 
vergonhosa. Agora, si a mulher brasileira conseguir o direito do 
voto, tudo transformar-se-ha no Brasil! A mulher tem brio e tem 
vontade. Uma vez eleitora, a brasileira não irá ás urnas eleger 
as mediocridades. Não! Ella só dará seu voto a esses grandes bra-
sileiros e emeritos patriotas que jazem no ostracismo, porque o 
eleitor homem delles é inimigo! - Gê. F ." 

T.• 22. - Do "Jornal do Commercio", de 14 de Junho de 
1922, secção "Registo": 

"E'. . . L eitora. 
Devidamente assígnada - embora a firma não esteja reco-

nhecida por tabellião, - recebi a missiva que passo a transcre-
ver. Antes, porém, agradeço sinceramente a attenção que a gen-
til senhorinha Diva Nolf Nazario prestou á minha chroniqueta. 

Assim, conclui, sem grande esforço, que a íntelligente pa-
trícia, se ainda não é eleitora, "é leitora ... " do "Registo". 

"Exmo. Sr. F. do "Registo" do Jornal do Commercio'', S. 
Paulo. 

No numero de 10 do andante, deparei com algumas linhas 
onde V. S. se refere á minha humilde pessoa, e, si não fôr de 
encontro á praxe d~sse matutino, peço acolher estas despreten-
ciosas linhas. 

Apezar da asser ção de V. S., que julgo ser um dedicado pa-
triota, devo dizer que, como brasileira, tomo muito a serio tudo 
quanto faço, ainda mais quando se trata de assumpto patrio, que 
sempre e unicamente pode realçar e não rebaixar ou despojar. 

E tenho certeza que minha opinião, neste sentido, é una-
nimemente apoiada por todas as minhas intelligentes Patrícias. 

Si V. S. achou graça·· em um pedido de alistamento eleitoral 
feito por pretendente do sexo feminino, eu penso que é uma cou-
sa muito natural ser-se brasileira em todas as manifstações per-
mittidas por lei, e despojada de taes privilegias acho que fui 
pela não inclusão do meu nome, pura e simplesmente, na lista 
do eleitorado desta Capital. 

Si ha, como diz V. S., homens, nesta terra, que, "por pre-
guiça ou scep_ticismo, não votam", nenhuma razão vejo para que 
se despreze o concurso das mulheres enthusiastas em empenhar-
se, neste terreno, p ara o engr andecimento da Patria. 
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Si lei nenhuma expressa prohibe o voto feminino, simples-
mente justo seria conceder-lhe esse direito, em vez de relegal-a, 
incondicionalmente, e por meio de considerações philosophicas 
ou sentimentaes, para os tempos da barbaria. 

Agradecendo á V. S. pela attenção que aqui mereço, faço vo-
tos para que o fulgor de sua penna venha a dedicar-se, apaixo-
nadamente, ao escrutinio secreto e ao voto feminino, hoje ques-
tões importantissimas entre nós, á vista do notavel progresso da 
nossa Patria. S. Paulo, 12 de Junho de 1922. Diva Nolf Nazario ." 

N.º 23. - Do "Jornal do Commercio", de 15 de Junho de 
1922, secção "Registo": 

"Voto feminino. 

Ainda uma vez, cêdo (ou tarde?) o esforço de que disponho 
á talentosa senhorinha Diva Nolf Nazario que tem tanto desejo 
de ser eleitora como eu d·e. . . achar quem me forneça assumpto 
para a minha chroniqueta: 

"S. Paulo, 14 de Junho de 1922. - Illmo. Sr. F. do "Registo" 
do "Jornal do Commercio", S. Paulo. - Depois de ter respondido 
ao "Registo" do dia 10 corrente, leio mais um tre-cho no "Registo" 
do dia 11, em que vem publicada uma carta de um senhor "Gê" e 
referente ao voto feminino. 

Sinto muito que um p edido meu, tão justo e tão simples, ve-
nha tomando espaço na sua folha com discusões que antes ·detur-
pam do que enveredam convenientemente o assumpto. 

Peço pois novo agasalho para estas linhas, unicamente porque 
o Sr. "Gê", na phrase: "Agora, si a mulher brasileira conseguir 
o direito do voto, tudo transformar-se-ha no Brasil'', empregou as 
palavras conseguil' o direito. 

O meu ponto de vista consiste em sustentar que, quando fiz 
o meu pedido de alistamento eleitoral; nenhum direito tinha que 
conseguir, pois este assiste legalmente a mulher brasileira que 
delle quizer usar. 

Só me darei por satisfeita si me citarem um artigo siquer 
de lei que prohiba o voto feminino. E si não ha tal artigo, devem 
dizer-me onde se declara textualmente que as nossas leis se com-
pletam, nas suas falhas, p elas leis deste ou daquelle paiz que o 
prohibe. 

Louvo muito as sinceras intenções do Sr. "Gê'', e noutros 
pontos estou de accordo com elle, principalmente onde diz: 
"Acho que todas as brasileiras deviam requerer o seu alistamento 
eleitoral", só pedindo p ermissão para restringir um pouco o termo 
todas, pois nem todos os homens · são eleitores. 

Quanto a saber si a mulher tem ou não tem brio e vontade, 
não vem absolutamente ao caso. 

Trata-se de saber exactamente porque se recusa o alista-
mento ás mulheres que desejam ser eleitoras. 

That is the question 1 
Novamente grata esta sua attenta criada. Diva Nolf Nazario." 
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N.6 24. - Do "Jornal do Commercio", de S. Paulo, Janeiro 
1923. 

"Emancipação da mulher. 

Inutil dizer que foi com a maior satisfação que recebi a grata 
nova da apresentação de uma emenda concedendo o voto ás mu-· 
lheres, ao Congr esso Constituinte do Estado de S. Paulo pelo emi-
nente Senador Dr. Fontes Junior. 

Em primeiro lugar porque sendo paulista não posso deixar de 
sentir orgulho ao ver que a questão do suffragio feminino, que faz 
parte da ordem do dia de todos os paizes, que tem tido aceitação 
plena nos mais adiantados, parcial em outros e que em todos conta 
defensores, tenha sido levantada de modo favoravel em S. Paulo, 
encontrando entre nossos conterraneos um brilhante defensor. 

Em seguida porque a preponderancia de S. Paulo, na Repu-
blica e as nobres tradições de progresso do nosso Estado fazem 
em que uma corrente favoravel alli estabelecida em pról de uma· 
dada idéa, não deixará de induzir correntes igualmente favoraveis 
em outros Estados, servindo-lhes de algum modo de garantia, so-
bretudo no presente caso já que se trata de uma medida não só 
de justiça individual como lambem de vasto alcance social. 

De facto . O feminismo não póde mais ser considerado como 
uma mania, devida ao descontentamento de algumas pessoas que 
não encontram na vida o que della esperavam. 

Longe disto, é uma idéa que tem encontrado innumeros par-
tidarios em todos os paizes, que se vai impondo gradativamente e 
que naquelles em que já foi aceito está dando resultados incon-
testavelmente bons emquanto que nos outros existem numerosas 
associações e se tem constituído partidos feministas reclamando 
os intellectuaes a reivindicação dos direitos da mulher. 

Completando a evolução historica desta idéa, aliás muito 
rapida, as conquistas quasi que diarias nos diversos terrenos, for-
talece-se no espirita cada vez mais a convicção de que. é uma des-
sas idéas como a liberdade de consiencia, os direitos de individuo 
e outras, que depois de levantadas vão se espalhando em todas as 
classes e em todos os povos, conquistando aos poucos todas as 
mentes, até que vem a ser aceitas, primeiro como verdadeiras in-
novações e finalmente como factos tão naturaes que ninguem mais 
cogita em duvidar. Na realidade representa a concessão do voto 
não só para a mulher como individuo uma equiparação civica 
justa, como tambem para a sociedade o aproveitamento de forças 
que até . agora permaneciam em estado latente ou em campo de 
actividade diminuta. 

Não é senão justo que a mulher que numericamente ao menos 
constitue uma 'porção da humanidade sensivelmente equivalente 
ao homem, que como elle é adstricta á observancia da lei, seja 
consultada na sua formação; que trabalhando tenha o direito de 
r epresentar seus justos interesses e que adquirindo o mesmo de-
senvolvimento intellectual e a mesma cultura que o homem, com 
elle collabore nas questões de alcance geral: 

Do ponto de vista social o interesse é aínda maior, pois re-
presenta a equiparação de todos os individuas de um sexo, até en-
tão mantido em condição de inferioridade, sendo uma libertação 
ainda maior do que a libertação de escravos, uma etapa mais avan-
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te aquelle movimento liberal que foi iniciado com a instituição do 
regirnen democratico. E' aproveitamento directo de mais uma for-
ça viva: são opportunidades de agir dadas a individuas de um 
sexo que sempre se tem esforçado para trazer a sua quota para o 
progresso da humanidade e que sempre tem procurado collaborar 
com o homem, apesar de tolhida não só no que respeite ao pre-
paro, ás opportunidades e á remuneração, mas pri_ncipalmente na 
acção. Aliás apresenta uma outra vantagem pois da ampliação 
dos elementos que collaboram resulta o enfra,quecimento dos in-
teresses individuaes e por conseguinte uma moralização. 

Alguns acham que nós mulheres não somos ainda dignas de 
semelhante generosidade, como indubitavelmente muitos reaccio-
narios achavam que eram incapazes de fruir as regalias da liber-
dade os escravos ... ou então que abrindo-se a luta perderiam 
as mulheres alguns ele seus predic.ados femininos. 

Ambas as hypotheses baseiam-se sobre erros de precepção. 
Repetidas vezes ficou patenteado no correr da historia que sem-
pre que assim foi necessario que a mulher collaborasse com o 
homem para o bem da collectividacle ella o soube fazer. 

Que hoje ella é ainda capaz ele se elevar á altura de qualquer 
tarefa prova a demonstração dada pela mulher perante o mundo 
inteiro durante a recente guerra, substituindo o homem, collabo-
rando a seu lado, completando a sua acção. 

As proprias consequencias da concessão elo voto ás mulheres, 
que já podem ser estudadas em paizes como a Grã Bretanha, a No-
ruega, os Estados Unidos e a Republica Tcheco-Slovaca, na qual o 
regimen está estabelecido em sua plenitude, demonstram que as 
mulheres têm agido com criterio e com consciencia e que estão 
orientando o seu programma de modo a procurar melhorar as 
condições materiaes em que trabalham e vivem as muiheres e as 
crianças, e empregando sua actividade no solucionamento de pro-
blemas de interesse collectivo e social. 

Demonstram tambem claramente que por ser cidadão, não 
deixou de ser mulher: 

Alguns em these aceitando o suffragio das mulheres duvidam 
entretanto da opportunidade ele seu estabelecimento em nosso 
meio. 

O argumento na realidade não procede pois se é incontes-
tavel que a nós, brasileiros, falta ainda a experiencia de vida pu-
blica, forçoso é confessar que até agora não nos foi proporcionada 
a opporlunidade de nella nos exercer. 

"A funcção crea o orgão ", ensina-nos a Physiologia. A ob-
servação nos demonstra que este principio se verifica não só no 
terreno biologico como tambem na sociologia; a adaptação rapida 
das mulheres nos paizes como o Luxemburgo por exemplo onde 
o voto feminino foi concedido de um dia para outro e no qual 
não obstante este facto a collaboração feminina é grande, equili-
brada e util, demonstram que a mulher não fez excepção a regra. 
Não ha duvida que existem ainda em nosso meio mulheres que 
não têm interesse nem o preparo sufficientes para votar, que mes-
mo tendo o voto não haveriam de o exercer, mas estas não consti-
tuem argumento, porque além de existirem muitos homens em se-
melhantes condições, representam as que não votam uma quan-
tidade negativa, não influindo de modo algum. E ao lado destas 
existem outras, em numero bastante elevado, que pelo trabalho e 
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pelo estudo se tornaram aptas a conhecer as necessidades do meio. 
a participar na eleição dos representantes do poder legislativo, e 
depois de tirocínio e experien eia sufficien tes de elevar as suas 
vozes a bein do paiz. A contribuição eleitoral feminina, não seria 
talvez numericamente grande, mas seria não resta duvida, bem 
select..ionada e susceptivel de comparação favoravel com a media 
dos eleitores masculinos. Se fosse dado o voto á mulher no Brasil 
ou em S. Paulo não iriam ás urnas todas mas as que já fossem le-
var o seu voto o fariam .compenetradas pela responsabilidade 
perante si mesmas e perante as outras, conscientes de seus deve-
res para com a humanidade e para com a Nação. Não teriam por 
certo influencia nefasta sobre as eleições. 

Quanto as que viessem a ser eleitas, necessariamente presidiria 
a sua escolha uma selecção muito mais rigorosa que para os can-
didatos masculinos, carecendo ellas de attributos mais pronun-
ciados para vencer. 

Accresce ainda que a mulher que tem o seu interesse desper-
tado pelas questões de suffragio e de legislação o tem na quasi 
totalidade dos casos devido as condições especiaes em que se en-
contra, animada pela necessidade premente de certas reformas e 
pelo desejo de collaborar efficazmente para o bem estar geral. 

Quanto ao receio de que a mulher perca pelo voto suas pro-
priedades femininas é infundado repousando sobre uma confusão. 

Arguir de tal modo se assemelha a dizer que a mulher que no 
correr dos tempos ia gosando, apesar de em gráo menor com o 
homem, as vantagens ela civilização perdera o seu encanto, com-
parada á mulher primitiva. Ora isto não se deu verificando-se pelo 
contrario que o aperfeiçoamento do meio aperfeiçoa tambem os 
organismos. Do desenvolvimento intellectual da mulher resulta 
não inferioridade, mas pelo contrario superioridade na convi-
vencia, na sociedade e sobretudo no lar, como o attestarão com 
facilidade todos os que têm a felicidade de possuir uma mãe ou 
uma esposa de preparo superior. Porque a comprehensão dos pro-
blemas políticos e collaboração na vida cívica viriam prejudicar 
a mulher? A' luta saberá ella sempre levar a sua dignidade e o seu 
programma visará sempre os problemas de alcance certamente so-
bre as questões de progresso material e moral. A equiparação da 
mulher no que respeita aos direitos civis e políticos poderá in-
troduzir grandes modificações e terá estamos convencidos uma in-
fluencia benefica sobre a orientação ela humanidade. Mas não 
obstante representar uma das maiores etapas na civilisação da 
humanidade não poderá nunca modificar o sexo da mulher. No 
terreno intellectual poderá ella egualar o homem, no terreno da 
actividade fornecerá a sua quota, necessariamente um pouco àif-
ferente, dada a complexidade das funcções maternas, mas no ter-
reno individual será elle sempre homem, ella sempre mulher. 

Não deixará ella mesma, não obstante o apparecimento aliás 
seguido de immecliato clesapparecimento, ele algumas correntes 
suffragistas desnorteadas, ele comprehender a natureza elas diffe-
renças entre ella e o homem, vendo que não significam inferiori-
dade ou superioridade e procurando sempre onde elle não se as-
semelha a ella a completal-o. 

Aliás não são estes argumentos apenas theoricos, pois pai-
zes ha em que já se esboça a orientação futura e onde se póde ava-
liar da collaboração política da mulher; em todos elles tem os ca-
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r11.cteristicos que assignalamos, bom senso, orientação elevada e 
programma definido, despido de interesses pessoaes. Ao par dis-
to a clara evidencia de que por ser eleitora ou eleita ella não se 
transformou de um momento para outro em um sêr sem sexo ou 
em uma mulher que por adquirir novas responsabilidades tenha 
esquecido aquellas que a natureza lhe legou. 

E' o que comprehenderam todos os que se declaram parti-
darios da emancipação da mulher e que vêem no voto feminino 
não uma victoria esteril, mas um meio, um instrumento de traba-
lho para o melhoramento das condições sociaes da mulher e con-
juntamente das da humanidade. 

No Brasil essa corrente de idéas tem defensores e dos mais il-
lustres. Contamos feministas entre os homens de sciencias e let-
tras, na imprensa e entre aquelles que se dedicam ás questões de 
governo e legislação. Está amplamente comprovada a boa vontade 
dispensada ás mulheres que se esforçam. 

Recentemente ainda fomos honrados pela apresentação do 
projecto do illustre Senador Justo Chermont ao Senado, que me-
receu brilhante parecer do Senador Lopes Gonçalves e discursos 
favoraveis sendo approvado em primeira discussão. 

Sendo o triurnpho do feminismo apenas uma questão de tempo, 
como diariamente os factos nol-o provam, é de esperar que even-
tualmente mais dia ou menos dia seja outorgado á mulher brasi-
leira o direito do suffragio federal. 

E não é este projecto o unico, pois ora surge em S. Paulo le· 
vantado pelo illustrado Senador Dr. Fontes Junior, a questão do 
suffragio estadoal. 

Uma completa a outra. A medida proposta em S. Paulo é uma 
prova que nosso Estado é ainda, como foi sempre, o primeiro 
a colher as idéas novas e a tomar iniciativas fecundas. 

Em face disto não me parece por demais optimista ousar es-
perar que o appello lançado, ache repercussão. Confiemos nos 
descendentes daquelles paulistas que tanto pugnaram pelo progres-
so e pela liberdade e cujas tradições saberão manter. 

E' aliás bem possivel que o suffragio estadoal seja estabele-
cido em S. Paulo antes da emenda abrindo á mulher o suffragio 
federal e que venha fornecer uma escola preparatoria para o 
mesmo. 

Esperemos! Que o novo brado, que foi como o brado do Ipi· 
ranga lançado em S. Paulo, venha écoar através nosso grande Es-
tado, em todos os Estados da União. 

E como nasceu em S. Paulo e dalli se irradiou a nossa In-
dependencia politica, que tambem alli nasça e dalli se irradie atra-
vés o Brasil inteiro, talvez da nossa Independencia a equiparação 
civica, a emencipação politica da mulher. 

Bertha Lutz. (Do museu Nacional).-" 

N.º 25. - Do "Jornal do Commerdo", de 2 de Fevereiro de 
1923, secção "Registo": 

"Feminismo mãi. 
A illustre (respeito o adjectivo utilizado pela agencia tclegra-

phica que nos enviou tão importante noticia) leader feminista 
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americana, Senhora Carrie Catt, de passagem em i\fontevidéo, con-
seguiu uma entrevista (era fatal! mas não foi tal) com o Presi-
dente Balthazar Brum, que tenho o prazer de conhecer pessoal-
mente. Até ahi, não ha nenhuma novidade e, em rigor, novidade 
não ha nem dahi por diante. Todavia, algo existe, na palestra en-
tretida pelos dois personagens, que merece a pena que é a minha 
pena. 

O que, nas declarações da Senhora Carrie Catt, se me afigura 
original é, exactamente, não haver a masculinizada dama dicto 
qualquer cousa de original, pois, ao contrario, não emittio concei-
tos que em momentos equivalentes, não tenham sido pronunciados 
por homens. Assim, declarou a viril propagandista, que o Uruguay, 
paiz a que teceu os maiores e mais justos elogios, apresenta um 
progresso muito acima do que logicamente se lhe poderia exigir, 
dada a sua curta autonomia. Ness·a expansão, foi a Senhora Carrie 
Catt simplesmente amavel, o que não é raridade entre as mulheres 
e constitue virtude que já tem sido ostentada, em occasiões seme-
lhantes, por alguns homens. 

Depois, a Senhora Catt, falando das suas impressões de via-
gem e volvendo ás cousas uruguayas, indagou, admirada, a quem 
se devia o progresso da vizinha Nação amiga. Obtida a explicação, 
dada pelo proprio Presidente do Uruguay, que o fez de maneira 
modesta em r eferencia á sua personalidade porém dignamente or-
gulhosa em relação ao seu povo, a talentosa visitante, antes de 
se retirar, asseverou ao Sr. Balthazar Brum que já conhecia a sua 
actuação (o substantivo é substancial) como homem publico, tendo 
phrases encomiasticas para o primeiro magistrado da nação uru-
guaya, as quaes se tornaram mais enthusiasticas depois de ouvir 
as referencias favoraveis do Presidente Wilson com as quaes es-
tava de absoluto accordo. Eu tambeml 

As intelligencias sem má fé talvez não tenham comprehendido 
o motivo por que trouxe o chronista para esta columna a cere-
moniosa conversação estabelecida entre a Senhora Carrie Catt, a 
notavel feminista e o Sr. Brum que não sei se tem algo de femi-
nista. Tão sómente por isso: porque lhe pareceu admiravel que o 
feminismo, logo de inicio, se avacalhe tão visivelmente, com o imi-
tar o masculinismo que, de tempos immemoriaes, tirou patente da 
invenção, hoje tão generalizada, de lisongear os poderosos. 

Aliás, a Senhora Catt na sua entrevista com o Presidente 
Brum, demonstrou, á saciedade, que nesse particular é homem 
como trinta. 

E agora, companheiros do sexo barbaro, pensae e tremei dian-
te da resolução com que se apresentam as feministas, de não re-
conhecerem, a nós, marmanjos nem siquer, o delicioso privilegio 
de bajular. F." 

N.º 26. - Do "Jornal do Commercio", de S. Paulo, de 25 de 
Fevereiro de 1923, secção "Registo": 

"Feminismo. 

Máo grado tenha que abandonar, em breve, a cural presiden-
cial, na Republica do Uruguay, está de parabens o Dr. Balthazar 
Brum. E' que - e isso no momento em que tal gesto não deve 
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ser encarado como de lisonja a um poderoso - o "comité" di> 
membros elo magisterio feminino de Montevidéo vai entregar, ou 
já entregou, ao eminente estadista sul americano uma formosa me-
dalha de ouro, acompanhada de eloquente mensagem, inscripta 
em pergaminhb, como agradecida homenagem da mulher uruguaya 
ao bravo defensor dos direitos femininos. 

Ignoro quaes os direitos das damas, vencedores em virtude da 
protecção do Sr. Balthazar Brum. 

'ão podem ser outros, acredito, senão aquelles - entre os 
quaes alguns perfeitamente defensaveis e outros absolutamente 
incon cebíveis - que constituem pontos de honra nos programmas 
de todas as associações feministas do mundo. 

Eu, por mim, imagino que, quando houver conseguido o até 
agora chamado sexo fragil, multas das reivindicações que tanto 
reclama, não terá realizado um bom negocio, pois, passando a des-
frutar certos problematicos direitos somente attribuiveis aos ho~ 
mens, verão desapparecer ao mesmo tempo, algumas das suas in-
vejaYeis prerogativas. E hão de perder com as suas conquistas so-
ciaes. o direito de ser boa, o direito de ser delicada e, até mesmo, 
o incomparavel direito de ser bella. 

- Porque a inevitavel vaidade é esta: a mulher que se mas-
culiniza, despojando-se da sua graça, que representa o indispen-
savel condimento da formosura, transforma-se em um ser, tanto 
ou talvez mais ridículo do que o homem efeminado. 

Dest'arte, tornando-se fortes, equip arando-se aos homens 
abdicarão voluntariamente as mulheres do principal elemento do~ 
seus triumphos, o qual se reduz á sua invencível fragilidad.e. - F." 

N.º 27. - Do "Jornal do Commercio", de ·s. Paulo, de 7 de 
Março de 1923, secção "Registo " : 

"A bnegação. 

Insiro uma carta em que uma gentil senhorinha defende a:; 
reivindicações feministas . E pergunto : fosse mulher que redigisse 
esta secção e divulgaria doutrinas contrarias á causa do seu sexo? 
Duvido ... 

"Exmo. Sr. F., redactor da secção "Registo". 
Com todo o interesse li o seu registo de 25 de Fevereiro ul-

timo. 
Sei qu,e V. ·s. bastante se queixa da falta de espaço no "Jor-

nal"; mas equiparando-a á minha falta de tempo para traçar es-
tas linhas, ainda peço um tardio agasalho. 

Si o seu registo se tivesse limitado simplesmente a registar 
a noticia, com certeza não viria incommodar com estas fastidiosas 
tiras. 

Mas, no facto de V. S. accrescentar que, nos programmas de 
todas as associações feministas " direitos absolutamente incon-
cebíveis" constituem pontos de honra, achei sobejos motivos de 
um pequeno rebate. 

Desde que V. S. diz serem "direitos" acho que não podem ser 
"inco1~cebiveis", pois si .º fossem a mulher não teria conseguido, 
no umverso, o que ora e realidade. 
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E por "direitos" não se entende o que é naturalmente judicio-
so, equitativo, justo e sincero? 

O direito não será a faculdade de fazer alguma cousa, de go-
zar d'ella, de a ella pretender, de a exigir, quer es ta fa culdade te-
nha a sua sancção na lei positiva, quer resulte das convenções ou 
somente da lei moral? 

Um direito é sempre um direito. 
"Inconcebível'', inexplícavel, incomprehensivel, surprehenden-

te é a teimosia com que se negam os direitos políticos á mulher 
brasileira, direitos esses que lhe são concedidos pela lettra da nos-· 
sa Constituição, e donde derivarão todos os seus outros direitos 
que V. S., com generosidade, chama apenas de "defensaveis", di-
r eitos esses que a mulher conseguiu tornar effectivos em tantos 
outros paizes, alguns menos civilisados do que o Brasil, e onde a 
constituição não lhe era favoravel. 

Provavelmente a mulher brasileira, "quando houver conse-
guido muitas das reivindicações que tanto r eclama, não ter:í. rea-
lisado um bom negocio" para aquellas que as conseguirem directa-
mente, mas o b eneficio será real para todo o "ch amado sexo fra-
gil"; haverá transformações radicaes de certas leis que assim mui-
to virão auxiliar a mulher em geral e d'ahi a familia toda, com-
prehenden do nesta o "sexo forte" e a Patria. 

Com o reconhecimento de seus direitos políticos, a mulher 
de outros paizes nada p erdeu de sua bondade, de sua delicadeza, 
ou de sua belleza, despojando-se com a chamada "masculinisação'', 
de sua graça. 

E não vejo por que motivo V. S. vaticina tanto desmereci-
mento para a mulher brasileira que, até hoje, não deu jus a taes 
supposições. 

E ainda que tivesse a mulher de perder dotes naturaes que V. 
S. indica como incompatíveis com o gozo de seus direitos políti-
cos, pode-se dizer, com a grande escriptora portugueza Maria Vaz 
de Carvalho: "Se a belleza só pó de ser alcançada na terr a á custa 
de sacrifícios e lagrimas, o mundo moderno renuncia á b elleza! 
Ficará no mundo muito menos poesia, muito menos arte, em sum-
ma muito menos belleza, mas fica rá muito menos fome, muito me-
nos miseria, muito m enos desgraça". 

As condições da vida hodierna certamente mudaram, e com 
ellas vai-se mudando muita cousa que em outras eras teria sido 
"inconcebível'', pois em "D. João VI" de Oliveira Lima, vemos que, 
hoje, são prefer idos os treatros e os divertimentos publicas, cuja 
promiscuidade t eria repugnado aos nossos avós que, na intimi-
dade de algumas familias escolhidas; em visitas mutuas, modes-
tamente se divertiam. 

Como diz a escriptora citada "a lei moderna ch ama-se Utili-
dade e não Belleza ! " 

E, para a realísação de taes leis, donde emana o verdadeiro 
progresso e o bem-estar, todos, e em particular o "sexo fragil'', 
muito esperam da boa vontade dos grandes homens e dos nobres 
jornalistas, entre os quaes certamente se deve encontrar V. S. 

· S . Paulo, 4 de Março de 1923. Diva No lf Nazario. F." 
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N.º 28. - Do "Jornal do Comm reio", de S. Paulo, de 9 de 
Março de 1923, secção "Registo": 

"Resposta sem sêl-o. 

Estou a dever á gentil Senhorinha Diva Nolf azario, acade-
mica de direito, uma resposta, pela carta que me dirigia. Aliaz, 
creio bem ter-lhe dado a melhor prova da attenção que merecia, 
divulgando a sua extensa e interessanle epistola. 

Não revidarei propriamente ás icléas expenclidas pela missi-
vista porque collocaclos como nos achamos, eu e a minha distin-
cta a'ntagonista, em pontos diametralmente oppostos e ambos infle-
xíveis se entrassemos em polcmica sobre um assumpto tão ex-
plora~el, é bem de ver que a discussão se prolongaria, para termi-
nar, - se terminasse - em um bate-hocca desairoso. 

Ora, eu, por systema, evito as discussões de que, raramente 
nasce a luz; e, permittiodo-se-me a franqueza, procuro evadir-me 
aos perigos elos debates, meu medo assume as proporções de le-
gitimo e incoercível pavor, quando se me apresenta a possibili-
dade de ler que discutir com uma representan le do sexo que con-
tinuo a considerar invencivelmente fragil. 

Disculir com mulheres! ... Não sou eu quem desaconselha 
empreza tão temeraria, mas a inexgotavel sabedoria popular. 

Fujo, portanto, á polemica que seria do agrado, ao que pa-
rece, da gentil (insisto neste acljectivo que ainda considero o mais 
apropriado para lisongear as damas) Senhorinha Nazario. Toda-
via, declaro á minha talentosa adversaria que, ao contrario do que 
acontece en tre a Argentina e o Brasil, nada nos une, ludo nos se-
para, neste caso elas reivindicações feministas, algumas elas quaes 
se me afiguram nocivas aos proprios interesse elas mulheres. 

Que me perdoe, pois, a amavel Senhorinha olf Nazario, ma 
ha de encontrar-me sempre na estacada, na defesa, não das re-
galias do homem, porém ela excelsa delicadeza da mulher, a qual 
constitue lodo o segredo do seu poderio, loda a razão da sua so-
berania. 

Com as moças e senhoras, não comprehendo oulras batalhas 
que não sejam de flôres... ainda que de rhetorica. Aceite-as a 
Senhorinha Nolf Nazario e desculpe a pobreza e a falta ele habi-
lidade de quem lhe preparou este inexpressivo ramalhete. 

Recorde-se no entanto, a intelligente joven elo que ensina a 
botica: que é das flôres que provêm os frutos. E a viela é um ter-
reno a ser cultivado pelas criaturas de Deus. Nelle, o trabalho foi 
admiravelmente distribuído: as mulheres, mais aptas, pelo seu 
temperamento e pelo seu physico a widarem elas flôres; os ho-
mens, mais rudes, a colherem os fructos. E assim póde a existencia 
apresentar o aspecto encantador de um horto aclmiravel, em cujas 
plantas se ostentam as mais lindas e perfumadas flôres e os mais 
perfeitos fructos. 

Agora, reflicta a talentosa academica ele direito e de . . . fa. 
cto: se pretendermos todos, homens e mulheres, cuidar exclusi-
vamente elos fructos e ninguem velar pelas flôres, não concorda 
em que o jardim, todo transformado em pomar, se tornará hor-
rivelmente en faclonho? 

Pense nisso, senhorinha 1 E, depois, não insista em aconselhar 
o sexo feminino a se dedicar á pomicultura em lugar de floricul-
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tura. Aliáz, se, como precalço de quem cultiva as roseiras, ap-
parecem ás vezes, a picar a polp a dos dedos, os ponleagudos 
aculeos, lambem é certo que dentro dos fructos mais bellos e 
cheiro!>OS se encontram frequentemente, os mais repugnantes bi-
chos. E, com fr anqueza, é preferivel perder algumas gotticulas de 
sangue, do que soffrer engulhos . .. - F." 

N.º 29. - Do "Jornal elo Commercio ", de S. Paulo, ele 15 de 
Março de 1923, secção "Registo": 

"Accusando uma def eza. 
Escreve-me a minha adoravel. . . desconhecida: 
"F. Sobre tua "Resposta sem sêl-o'', manifesto-me muitissimo 

satisfei ta. 
Muito bem! Muito bem! As mulheres são para cuidar das flo-

r es; os homens, dos fruclos. 
Oxalá sejas sempre contra as idéas da senhorinha olf a-

zario ! 
Muito bem 1 Eu sou do teu parecer, 

. . . a desconhecida." 
Garanto a autenticidade elo documento transcriplo, encerrado 

em uma carta postal, em cujo verso avisto o carimbo postal de 
"Sorocaba". 

A calligraphia é inconfundivelmente feminina. 
E' portanto, uma filha d'Eva qne lambem não concorda em 

que ás mulheres sejam concedidas certas problemalicas regalias 
concedidas aos homeus. 

Quem assim se declara, não póde deixar de ser uma creatura 
delicada, em summa, uma gen til mulher, do tada das virtudes que 
deram causa a deliciosa e. illusoria denominação do sexo fraco, 
o que conslitue a maior garantia da sua invencibilidade. 

Consigam as senhoras e as senhorinhas o que, entre ellas, al-
gumas pleiteiam, e hão de ver que, em troca de algumas preroga-
livas de pequena monta, lhes serão adjudicados certos precalços 
que lhes demonstrarão não ser das melhores a transacção por que 
se batem. 

E não se esqueçam as feministas ele que, embora alcancem a 
parcial masculinisação que almejam, modificando os usos e as leis 
em vigor, a verdade é que a anatomia, a physiologia e a biologia 
não se sujeitam facilmente aos caprichos humanos ... F." 

N.º 30. - Do "Jornal elo Commercio", de S. Paulo, de 21 de 
1arço de 1923, secção "Registo " : 

"e orres pond enc ia. 
Por hoje, uma alentada epistola da . intelligente Senhorinha 

Diva Nolf Nazario ... apenas: 
"Exmo. Sr. F., redactor dâ secção "Regis to ". 
Ainda com o mesmo interesse, li o seu Registo de 9 do cor-

rente. 
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Confesso que estava cogitando em deixar por termin ado o 
assumpto que me trouxer a precedentemente a esta secção, para as-
sim compensar a sua granel~ "attenção" em publicar a minha ul-
tima carta, e proporcionar, ao mesmo tempo, uma facil "evasão" 
a V. S., que manifesta tão "incoercivel p avor " para "discussões 
com o sexo fragil". 

"Accusando uma defeza'', de 15 do corr ente, fez porém com 
que eu reconsiderasse a minha decisão e quebrasse o silencio em 
que esperava poder descançar . 

V. S. terá, certamente, nova "attenção" em publicar estas 
linhas. ' 

Como não poderia escrever, com um só algarismo, 25 contos, 
por exemplo, que merece de premio a sua "adoravel. . . desconhe-
cida" de Sorocaba, ser-me-á impossivel responder .com duas ou 
tres phrases. 

Antes de tudo , convem dizer á . V. S. da minha surpreza em 
ver apparecer mais uma carta ano nyma, e desta vez, de uma se-· 
nhora .. . "desconhecida". 

Os escr iptos anonymos, com responsabilidade relativa ela r c-
dacção, ainda se podem comprehender, mas, no caso vertente, fico 
a scismar sobre a real existencia da sua "desconhecida" que V. S .. 
sem a conhecer , chama de "adoravel". 

Desculpe-me, mas isso parece cousa arranjada na sua escri--
vaninha, pois julgo impossivel uma senhora vir a publica, citando 
nomes de pessoas que não escondem a sua identidade, sem ella 
ter a coragem ou antes a honestidade de assignar claramente o que 
diz. De duas, uma: ou aquella senhora não escreveu o que pensa. 
ou rec,eia ter que sustentar o que escr eveu. 

Portanto, deixemol-a com o seu incompreliensivel atuamento. 
e com ella, os commentarios de V. S. á sua problematica missiva, 
visto não constar ain d.a que as tantas mulheres possuidoras dos 
direitos entre nós reclamados, t enham, por exemplo na Belgica, e 
incluindo a r ainha, perdido todas as suas virtudes, em troca de 
algumas ephemeras regalias e pequenos precalços, o que aliás não 
implicaria modificação do "seu estado physiologico ou biologico " 

As asserções de V. S. vem pouco a pouco demonstrando que 
estamos "collocados em pontos diametralmente oppostos ", é ver-
dade; mas "inflexíveis", duvido. 

O "pavor " que V. S. confessa ter , pode parecer um tanto jus-
tificado, pelo menos quanto ao "ponto". 

V. S. está discursando, com ampla rhetorica, numa praia lu-
xuosamente edificada e diante de um auditoria ain da bastante nu-
meroso, sem todavia tomar em conta a situação preca.ria dos mo-
numentos circumdantes que, bem menos firmes do que a torre 
de Pisa, estão se encaminhando para um sumidouro de areia mo-
vediça. 

Eu estou collocada num lugar menos' povoado, sim, mas no 
rochedo firme das reivindicações femininas, para onde a ponde-
rada intelligencia ele V. S. ha de o conduzir, como a tantos ho-
mens de rnerito da presente epocha, felizes naufragas de um a ve-
lha embarcação carcomida. 

Mas, V. S. que, segundo me informam, maneja admiravel-
mente o escalpello, nenhum receio deve ter, pois a minha im-
pericia é notavel diante do emprego facil do nosso idioma pos-
suido por V. S. E dispõe de todos os termos de dentro e de fóra 
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do dicciónario, muitos dos quaes são, infelizmente, ainda usados 
(não por V. S.), com menos decencia para o leitor e para a lii1gua. 

Os direitos do "sexo fragil" não constituem "um assumpto 
tão exploravel" quanto o diz V. S., sinão muito explorado por tan-
tos do ·'sexo forte" e, por meu lado, não vejo em que se poderia 
"terminar em uma disputa desairosa". 

ªDesairoso" e presenciar a secular inferioridade da mulher 
que, não obstante os vehementos impecilhos a ella antepostos e 
certas leis vetustas para ella bem desfavoraveis, tem vencido em 
numer osos terrenos e paizes, devido á sua capacidade, devido á 
sua r ectidão, devido á sua tenacidade e não devido á sua "fra-
queza" . 

Não e de admirar que V. S., acostumado a ver e a curar, 
com uma denodada abnegação, reconheço-o, as chagas e as mi-
serias corporaes da humanidade, se compraza em deleite diante 
o variegado colorido das flores, diante as bellezas da natureza, at-
tribuindo-se assim aos homens todas as regalias, com leis ma-
nifestamente inopportunas, ficando-lhes mais essa de colher to-
dos os fructos sem terem tido o trabalho de tratar das flores, 
que, como diz V. S., os produzem. 

O gasto planturoso ele fructos, para quem não tem os cuida-
dos do seu plantio e cultivo, pode ser funesto, ou pelo menos oc-
casion ar, quando nada, uma bastante incommoda diaphragmite. 

E' pois de aconselhar uma justa medida em tudo, pela qual 
cada um possa plantar, tratar e colher conforme suas habilitações, 
porque a mulher, só não tendo outro recurso, se sujeita a cultivar 
flores, para deixar de colher os fructos e ficar com os malfazejos 
espinhos. 

Certos e determinados trabalhos engendrados pela intelli-
gencia humana não podem pertencer só ao homem; quando hou-
ver mulheres capazes de os executar, não devem ser tolhidas. 

E' para o que tendem as legislações modernas; é o que pn<-
tende o feminismo. 

E para tanto sempre levantarei a minha bem fraca voz, na 
esperança de ver intelligencias como V. S. fazerem justiça. 

S . Paulo, 18 de Março de 1923. Diva Nolf Nazario. F." 

N.º 31. - Do "Jornal do Commercio'', de S. Paulo, de 22 de 
Março de 1923, secção "Registo": 

"Maximalista. 

Pareça embora um paradoxo, a verdade e que não sei fugir 
á cortezia de uma descortezia, qual seja a de responder - sem-
pre discordando - á Senhorinha Diva Nolf Nazario. Aliás, ha 
de reconhecer a minha brava antagonista que, desta vez, accusan-
do-me de mentiroso, me deixa mais á vontade, nesta discussão, 
futil e inutil. 

E, para demonstrar que, a malfadada missiva, não foi arran-
jada na "minha escrivaninha"; existe nesta redacção documento, 
authenticado pelo carimbo postal, capaz de convencer a mais tei-
mosa das mulheres. 
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Eu, com franqueza, não tenho terúpo siquer para alludir á 
correspondenda que recebo. Se entre as cartas que me endere-
çam, poucas vezes procuro o assumpto de que preciso, porque mo-
tivo me votaria á fabricação de epistolas favoraveis a minha al-
titud e? 

A conclusão a tirar da desconfiança manifestada p ela Se-
nhorinha Nolf Nazario em relação á authenticidade das phrases 
que divulguei, não póde ser outra: sej a embora feminista a mi-
nha adver saria, continúa a ser mulher e, como tal intolerante, a 
ponto de não admittir siquer surja uma outra dama a applaudir 
os meus despretenciosos conceitos. 

E como se engana a distincta moça que commigo terça ar-
mas! Creia que, por emquanto, a maioria feminista da nossa ter-
ra, me dá razão: as mulheres para as flor es ; os hom ens para os 
fructos. 

A este proposito, mantendo o meu parecer que não tinha, 
nem podia ter, a estreita significação phytologica em que, muito 
de industria, o tomou a estudiosa acadernica de Direito. De resto, 
entendo não haver necessidade em que eu proclame não terem 
as linhas que tracejo pretensões litterarias e, muito menos, scien-
tificas, p ar a serem "escalpelladas" pela malícia feminil da femi-
nista Senhorinha Nolf Nazario. 

Não me sobra o tempo, sendo tambem minguado o espaço, 
de que disponho, para o desempenho da pesada taréfa que se re-
sume na perpetração de uma chroniqueta diaria. 

Aceitasse a minha oppositora um conselho de minha parte, 
e eu lh'o daria de bom grado, para que não leve ao extremo as 
suas convicções suffragistas, afim de que não recaia sobre a sua 
cabeça o odio inteiro dos homens e a maldição da immensa maio-
ria das mulheres, a qual nunca a perdoaria ás propugnadoras das 
reivindicações feminis tas o mal que por acaso lhe acarretassem, 
se, por desventura, chegassem a conseguir tudo quanto pleiteam. 

Felizmente, para as filhas d'Eva, essa catastrophe não lhes 
acontecerá tão cêdo ! 

Preciso terminar, mesmo porque não desejo disputar á Se-
nhorinha N olf N azario, o direito das epistolas kilornetricas. Re-
conheço não ser esse um defeito individual da referida joven, 
porém um peccado, (ou urna virtude ?) do sexo a que pertence : 
fallar muito. Pois para encerrar o meu arrazoado, nada mais 
conveniente se me depara do que pedir a attenção da Senhorinha 
Nolf Nazario para a illação a ser tirada, deste embate de opi-
niões: a minha denodada contendora que, ao meu desvalioso 
entender, poderia e deveria, se quizesse, cuidar das flores, está, 
por seu gosto, a colher os desenxabidos fructos da arvore rachi-
tica que representa esta polemica entre os dous sexos : o forte, 
tão fracamente representado por mim; o fraco, tão fortemente re-
presentado pela inquebrantavel propagandista do feminismo que 
é a Senhorinha Nolf Nazario. F ." 
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N.º 32. - Do "Jornal do Commer cio'', de S. Paulo, de 29 
de Março de 1923, secção "Registo" : 

"Fem inismo. 

Ainda . uma alentada epistola da Senhorinha Diva Nolf Na-
zario, a quem devo a explicação, aliás já divulgada em addendo 
a uma das minhas chroniquetas, de que o titulo "Maximalista" 
deve ser attribuido á inventiva de um revisor : 

"Exmo. Sr. Redactor da secção "Registo". 

Maxima . .. lista. 

Esta contem as reflexões que se me acudiram ao ler o ulti-
mo registo de V. S., de 22 elo corrente, reflexões para as quaes 
certamente não se negará em arranjar um espaço no "Jornal do 
Commercio", com meus agradecimentos. 

Antes ele tudo cabe-me pedir perdão á V. S. si tanto o ma-
goei com uma simples supposição . V. S. melhor do que eu, sabe 
como, ás vezes, se procede, em escriptorios de redacção, com os 
assumptos que se tratam de modo burlesco, como, infelizmente e 
em geral, se tem feito para a questão das reivindicações femini-
nas entre nós. 

Simplesmente pedi que me desculpasse a indicação de pa-
recer a tal carta "cousa arranjada na sua escrivaninha", o que, 
aliás, não foi presumpção unicamente minha. 

Não me teria aventurado a applicar, no caso, o vivo sy-
nonymo que V. S. deduz ela minha hypothetica suspeita, pois o em-
prego de synonymos é tão lato que branco póde até . significar 
preto. 

Felizmente temos a liberdade de pensamento e ele sua mani-
festação, comtanto esta não infrinja as leis. E julgo não ter ul-
trapassado as conveniencias em ter expresso tal desconfiança, 
pois a sinceridade é um segura cabedal na discussão com que 
nem sempre se póde agradar a todos. 

Além disso, tudo quanto é anonymo, em assumptos serias, 
dá bons motivos para duvida. 

Tampouco era preciso · esse to.pico para eu lhe "deixar mais 
a vontade nesta discussão" que dá por "futil" e "inutil '', porque 
mais generosa eu não podia ser do que entregando-lhe, de mãos 
atadas, todo o diccionario. 

E si esta discussão parece tão "futil" e " inutil" a V. S., não 
posso, na verdade, atinar por que razão a encetou e a reencetou. 

Por ora não trato de pedir a exhibição de autographos, pois 
cabia á sua "adoravel. .. desconhecida" prevenir tão "malfadada" 
supposição, ou então a V. S. não publicar uma carta anonyma, -
si é que V. S. dá alguma importancia ás justas reivindicações fe-
mininas - apoz a sua "Resposta sem sel-o", de 9 do corrente, 
em que transpirava o seu desejo de dar por concluído o assumpto 
que ainda nos prende nesta secção. E V. S. deve reconhecer que 
o inicio não vem da minha parte. 

Presto toda a homenagem á sua vasta cultura intellectual e 
aqui não dissimulo a minha fraqueza no uso da nossa lingua, tão 
habil e facilmente manejada por V. S.; por isso comprehendo tam-
bem o seu aborrecimento nesta, para V. S., tão enfadonha discussão. 
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E, por meu lado, nenhum desejo especial tenho de passar 
horas em traçar estas linhas, a não ser o de responder a tudo 
quanto attinge prejudicial e malevolamente o meu sexo e ainda 
mais quando se trata particularmente do meu nome. 

O que muito lastimo é que meus affazeres não me permittam 
fazei-o logo em seguida á leitura de qualquer escripto que dá azo 
a uma resposta. 

Julgo, todavia, impossível recahir sobre a minha cabeça, co-
mo decerto involuntariamente V. S. vaticina, "o odio inteiro dos 
homens e a maldição da immensa maioria das mulheres'', visto 
minhas ideias nada terem de "suffragistas '', no sentido em que 
me chama de "maximalista". Nesse caso e com tão severo ana-
thema, o que seria das mulheres de já tantos e tantos paizes onde 
alcançaram o que se pretende realisar aqui? 

Eu acho que, em geral, a instrucção e a educação para a 
mulher devem ser tão desenvolvidas como para o homem, porque 
sendo ella quem guia os primeiros passos do proprio homem, 
haverá para elle, principalmente, maior vantagem em tel-os exe-
cutado debaixo do melhor preparo e da melhor illustração. 

Faltam, pois, escolas, e muitas, que deveriam pullular em to-
da a parte e de toda a especie, para livrar tanto o homem como 
a mulher da insana tarefa de se acharem constantemente abaixa-
dos na dura gleba. 

Faltam escolas, sim, para a divulgação incessante e completa 
de todos os meios scientificos que possam facilitar e amenisar os 
trabalhos necessarios da vida. 

Applicando o exemplo a todos os misteres, podemos com-
prehender os benefícios de tal emprehendimento, comparando o 
agreste e andrajoso lavrador primitivo, que ainda existe em mui-
ta parte, empenhado, de sol a sol, em revolver braçalmente a ter-
ra, com mingoada esperança de conforto na velhice, compa-
dondo-o ao cultivador moderno que, bem trajado, guia os porten-
tosos apparelhos com que a sciencia, vem dotando a agricultura, 
na certeza de encontrar uma justa recompensa a seus intelligentes 
esforços. ' 

Nem por isso deixarei, como dá a entender V. S., de ser mu-
lher . Não aprecio aquellas que se ostentam de botas e bengala, 
e sem valor positivo para o progresso da humanidade. Amo as 
flores e sei como as cultivar; tambem nenhum trabalho domes-
tico, tanto de necessidade como de ornamentação do lar, me é 
extranho. 

Mas, apezar de ter com elles merecido, na Europa, recom-
pensas que me satisfazem, ainda tenho sêde de saber, afim de, 
como diz meu pai, que é belga, em temp-0 algum e em parte algu-
ma, deixar desmerecer o nome de minha patria : o BrasiL 

Por isso muito desejaria conhecer a opinião, de que falla V. 
S., da "maioria da.s mulheres brasileiras '', minhas judiciosas pa-
trícias. 

E é, neste ponto, que tenho particularmente de felicitar e 
agradecer V. S. pelo seu ultimo registo, que me dá ensejo de vol-
tar a assumpto, já por mim expendido publicamente num pequeno 
e insignificante discurso no salão da Cruz Vermelha. 

V. S., que dispõe de um grande orgão da imprensa - o "Jor-
nal do Commercio" -, poderia abrir um referendum feminino, 
nao só para o nosso Estado, mas oara todo o Brasil. 
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Tratar-se-ia de saber si a mulher brasileira, a exemplo da de 
tantos outros paizes, deseja ou não esforçar-se ainda mais, e por 
todos os meios lícitos, incluindo o voto, para a cultura e e bem-
estar cada vez mais amplos do sexo, em beneficio de si proprio, 
dos seus e da sua próle. 

De todas as listas, devidamente authenticadas, deduzir-se-ia 
então a "maxima. . . lista" da opinião feminina brasileira, numa 
questão que tão de perto lhe toca. 

Pretendo mandar imprimir em brochura e entregar ao jul-
gamento publico, tudo quanto se tem escripto e se me tem depa-
rado sobre o assumpto, em jornaes deste Estado. 

O producto integral da venda desse livro será destinado á 
benemerita instituição do Retiro dos Jornalistas. 

O resultado do citado referendum fornecer-me-ia então ex-
cellente materia para um segundo volume, em que se poderia "es-
calpellar" sem "malícia" todo o valor da consulta, devido á res-
ponsabilidade moral e so·cial de cada referendista. 

A solução final determinaria egualmente si devo ou não ac-
ceitar o tutelar conselho de V. S. para me dedicar unicamente á 
floricultura. 

Por similhante proposição V. S. facilmente reconhecerá a mi-
nha nenhuma "intolerancia" e, sem ser uma "adversaria feminis-
ta'', ficarão bem patentes os meus sentimentos de admiradora 
confessa dos altos dotes de muitas e distinctas patrícias e de in-
numeros e intelligentes patrícios, entre os quaes me apraz con-
tar o redactor dos registos que, com armas tão luzidias e nobres, 
se digna terçar com esta humilde leitora. 

Peço, sim, não taxar esta epistola de "kilometrica '', pois co-
mo quer que se diga em poucas palavras sobre assumpto tão im-
portante e no qual já se intromettem tantos bisonhos "anonymos ". 

Em todo o caso, julgo nunca poder sobrepujar nem sequer 
egualar as soporíferas tiradas, universalmente conhecidas, dos 
debates tribµnicios ou parlamentares que, para as "filhas d'Eva" 
não necessitaram, até hoje, de regimentos especiaes e restrictivos. 

Grata pela immerecida attenção que me tem dado, não de-
sespero ver, um dia, em V. S., mais um propagandista dos bem 
fundados direitos políticos da mulher, direitos que se vem reco-
nhecendo no mundo inteiro e donde emanarão os maiores bene-
fícios para a humanidade. 

E com este ponto final esperarei pacientemente as soluções. 
S. Paulo, 25 de Março de 1923. - Diva Nolf Nazario. F. " 

N.º 33. - Depois de ter escripto o que precede, deparei 
· com a nota abaixo, no "Registo" do mesmo jornal, de 23 de Mar-
ço de 1923. 

"Nota a recolher. 

A epigraphe da chroniqueta de hontem não é creação minha, 
porém da revisão: é um titulo que póde acarretar um descon-
to ... F." 
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Vem isto em apoio ao que escr evi quanto ao que se arranj a 
intra e extra-m uros nas escrivaninhas das redacções. 

N.º 34. - E, fi nalmente, num ultimo "Registo" do r eferido 
jornal, encontrei o que abaixo vai e que julguei dever deixar sem 
r esposta: 

"RLZsgas. 

Por um gesto de cavalheirismo, coherente com o meu anti-
feminismo, resolvi não responder a ultima epistola da senhorinha 
Nolf Nazario, para que fosse a minha distincta oppositora a ulti-
ma a fallar, na polemica que entretivemos - ella pretendendo a 
defeza do seu sexo, eu a realisar a defeza dos verdadeiros e eter-
nos interesses da mulher. 

Depois disso, recebi diversas cartas em que se tratava do 
assumpto em fóco, en tre as quaes uma, redigida de maneira at-
trahente, em estylo brilhante, assignada pelas iniciaes de quem 
não pretendia dissimular pertencer ao sexo forte, sendo que a 
despeito da amabilidade com que o missivista se referio ao hu-
milde chronista, conseguio refreiar a minha vaidade, não a di-
vulgando, porque o autor foi um tanto aspero em relação ás fe-
ministas. · 

Agora, porém, não sei evadir-me ao gosto de transcrever uma 
deliciosa communicação que me foi enviada pela minha, cada 
vez, mais adoravel e menos conhecida . . . desconhecida: 

"Meu caro - Aquellas minhas palavras . .. aquelles meus 
applausos dão que fallar á senhorinha N azario ! 

Em todas as suas epistolas kilometricas vem sempre fallan-
do na tua adoravel. . . desconhecida. 

Que tem ella com isso? Então não tenho o direito de dizer o 
que sinto, e tu tambem não tens? Se bem que aquella missiva 
meu querido F., não t 'a enviei para que a publicasses. Em todo 
caso tu tens o direito de publicar o que quizeres nesta secção: -
ella te pertence. A senhorinha N azario pretende pedir os auto-
graphos. . . para que? Ainda desconfia que a tal missiva fosse 
arranjada na tua escrivaninha?! E com que maneira gentil ella 
vem passando mel nos teus labios, na esperança de um dia ver-
te "feminista" ... Vem fallando em auxiliar a benemerita insti-
tuição do Retiro dos Jornalistas. 

Tambem eu, sem que o saibas, trabalho para esse fim. Diz 
que nenhum serviço domestico lhe é extranho. Pois a mim tam-
b em não são e mesmo outros serviços que competem ao homem 
não me são, alguns, de todo extranhos. Nunca appareci aqui, de 
rosto velado, no intuito de esgrimir com a senhorinha Diva Nolf 
Nazario, não só porque a minha arma seja pouco ou nada luzidia, 
como tambem não quero nesta secção "Registo", impedir as lin-
das e interessantes chroniquetas do meu adoravel escriptor. 

F aço para sempre ponto final sobre este assumpto feminista 
e aceita meu idolatrado F. os cumprimentos sinceros e as sau-
dades da tua adoravel - Desconhecida. - F." 
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N.º 35. - Do numero 432 da "Vida Moderna", de S. Paulo, 
reproduz;o: 

"Vo to feminino. 

A gentilíssim a academica de direito senhorita Regina Ceci-
lia Maria Diva Nolf Nazario enviou á ''Vida Moderna" uma atten-
ciosa carta juntando copia do despacho que o M. Juiz Dr. Affonso 
José de Carvalho exarou na sua petição, em que requeria fosse 
alistada como eleitora. Lema°s o despacho do illustre magistrado 
denegando o r equerimento e senhorita Diva solicita ·o nosso apoio 
á sua pretenção. 

Os fundamentos são judiciosos e estão de accordo com o 
Direito, diria o Tribunal em accordam, se ern gráo de recurso 
se pronunciasse sobre o rnerito da causa. Até aqui, temos a ques-
tão em si, sob o ponto de vista da lei, que não permitte á mu-
lher o incommodo serviço de votar. 
· Não nos interessamos pelo caso posto naquelle pé, porque 
é mão de se o encarar por -0utro lado. 

Preferíamos falar da materia, sob o prismo da r ealidad e 
pratica, e, neste caso, data venia da bella requerente, tambem o 
nosso despacho é denegatorio. E' verdade que não usaremos a 
linguagem severa da lei, mas diremos o nosso pensamento com a 
maxima seriedade : 

Somos tambem contrario ao voto feminino: 
a) Porque a urna eleitoral é um ajuntamento só de homens e 

que necessitam de toda a calma para lêr os nomes da apuração; 
b) e a presença da mulher, nas sessões eleitoraes, como em 

qualquer outra parte, constitue elemento de privação de sentidos 
e dahi o perigo dos mezarios se atrapalharem com uma presença 
sympathica ... 

e) si o homem político, já de si é um factor das manhas mais 
requintadas e dispõe do condão de tudo conseguir, imaginemos 
a mulher política, que serie de recursos não empregaria para ca-
var um eleitor? 

d) o homem, animal feio e desageitado, (ás vezes ignorante) 
arranja lábia para gerar cedulas no enveloppe do eleitor, que não 
faria urna creatura de olhos doces, de cabello negro, de braços 
nús, de collo ao léo, e de harmonia na voz? 

e) além disso, que seria dos filhos, se as esposas tivessem 
compromissos eleitoraes? 

f) pelo menos haviam de criar caspa, crescerem as unhas, e 
outras bellezas proprias das mães que não se importam com 
a casa. 

g) somos grande amigo desse sexo adoravel que nos encanta 
a vida e nos completa o sonho, e por isso mesmo desejainol-o 
fóra das patifarias masculinas, para que o esplendor da sua gra-
ça e sublimidade do seu mister, se conserve lá em cima, nas altu-
ras maravilhosas do amor e da consolação. 

h) a mulher não precisa votar para ser util ao seu paiz. Bas-
ta, as solteir as, que áconselhem os noivos, e as casadas, que dêm 
juizo aos maridos. 
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O feminismo quer conquistar direitos, partiudo do ponto de 
vista de qu e o homem o escravisa. Está errada a premissa. O es-
cravisado é o homem. O coitado leva a vida a sapatear para ser-
vir a sua dona. Só e mais nada. 

O quadro m ais emocionante da vida é quando o escravo che-
ga á casa, de volta das labutas e encontra a tyrana, numa cadeira 
de balanço, com os lindos seios lacteos a amamentar o filho, can-
tarolando: Dorme Nenê, Sinão a cuca vem, Papae foi na roça, 
Mamãe logo vem. . . · 

i) Oh vós que me lêdes, dizei o que é mais bello, si uma mu-
lher a beira de• um berço, ou ao lado ele uma urna eleitoral? 

j) nestas condições, com grande pezar, não podemos diver-
gir elo Dr. Affonso ele Carvalho e s enhorita Diva que nos perdôe 
a franqueza: Coherente com que temos escripto na imprensa, 
indeferimos o seu gentilíssimo appello, mas aqui estamos para 
t.:antar a sua graça, o seu t alento e o seu respeitavel civismo 
tão bem intencionado. 

O melhor voto da mulher, ainda é aquelle que ella faz ao 
santo da sua devoção para felicidade elos seus. O outro voto, o 
eleitoral, esse que fique com os barbados . . . L ellis Vieira." 

Kº 36. - Da "Vida Moderna", numero 437, de 24 de Agosto 
de 1922. 

"A lei da imprensa em vi,qor. 

Disciplinado e leal, vou já cumprindo os dispositivos ainda 
em discussão da Lei da Imprensa, que obriga os jornalistas a pu-
blicarem as respostas aos seus artigos. . . Quero pois, dar um 
exemplo de obediencia. Ainda não está funccionando a !nana, mas 
eu cumpro logo a lei, porque não desejo complicações com o di-
reito, e muito menos com as mulheres, que já são de si uma his-
toria muito complicada. 

P'r a que diabo fui eu mexer em casa de marimbondo! Agora 
é aguentar o repuxo. Seja pois o que Deus Nosso Senhor quizer; 
quem sae á chuva é para se molhar e quem tem dó de angú não 
cria cachorro. 

Vae aqui a primeira fub eca : 
Carta da gentilíssima e talentosa doutoranda em Direito, se-

nhorita Diva Nolf Nazario: 
S~ Paulo, 25 de Julho de 1922. 
Exmo. Sr. Redactor da Secção "Filigranas" d' "A Viela Mo-

derna'', Capital. 
Agradecendo a gentileza do offerecimento de V. S. no n.º 

433, de 29 de Junho p.p. dessa Revista, aqui estou, bem que um 
pouco tarde, com algumas linhas que me suggeriu o seu artigo 
em numero precedente. 

Quizera, de facto, ter o talento e a prosa brilhante que V. S. 
benevolamente me empresta, para alcançar , pelo menos, o apoio 
da fina "verve" do autor de "Filigranas" em favor dos direitos 
politicos da mulher brasileira, assumpto de magna importancia 
no desenvolvimento moral e intellectual de uma nação. 
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Infelizmente, para tratar de tão relevante questão, V. S. dei-
xou de lado a sua melhor penna, para empunhar, com todo o 
vigor, a da galhofa e, em tom burlesco, menosprezar as quali-
dades da mulher brasileira. 

Parece-me que é tambem fazer mau juizo dos homens brasi-
leiros, dizendo que "a presença de mulheres nas sessões eleitoraes 
constitue elemento de privação de sentidos para elles e que os 
mesarios ficariam impossibilitados de ler os nomes da apuração'', 
quando em outros paizes nada disso tem havido. 

O que eu tenho notado, tanto aqui como no estrangeiro, é 
que em qualquer parte onde haja senhoras, o serviço corre na 
melhor fórma; e, nas eleições, o contingente feminino, no Brasil, 
tambem, não é para ser desprezado no mesmo intuito; o facto está 

- provado alhures. 
Nas lettras e) e f) de seu artigo, . diz V. S.: "alem disso que 

seria dos filhos, se as esposas tivessem compromissos eleitoraes? 
pelo menos haviam de criar caspa, crescerem as unhas, e outras 
bellezas proprias das mães que não se importam com a casa". 
Ousaria alguem sustentar, seriamente, de accordo com esse the-
ma, que nos paizes estrangeiros só se veem taes cousas, unica-
mente po1,que a mulher vota?!! 1 Todas as crianças, na Belgica, 
na Inglaterra, etc., estarão nesse estado?!!! 

Que tristeza! Os Brasileiros, então, não podem mais sahir 
do seu paiz, na certeza de voltarem tristemente contaminàdos si 
o fizerem. 

A mulher não procura tampouco o voto para libertar-se de 
qualquer escravidão de casamento, puis, constituindo este a so-
ciedade mais grandiosa, não pode haver nella escravos nem es-
cravisados, cada um cumprindo fielmente os deveres e as obri-
gações a que se empenhou. 

A mulher brasileira não é, de forma alguma, inferior á de 
outros paizes, digo isto de sciencia propria, e ella, por isso, como 
as outras, tem direito ao voto, porque, tal o disse, em 1917, o 
primiro ministro inglez, o sr. Asquith, até então desfavoravel ao 
voto feminino: "Uma nova ordem de coisas nasceu, e contestar 
ás mulheres o direito adquirido de se fazerem ouvir directamente 
estaria pouco em relação com o espírito de justiça que nos deve 
animar". E o parecer do sr. As·quith obteve grande maioria na 
Camara dos Communs, r epresentando o paiz mais fortemente 
apegado ao direito consuetudinario. 

Tenho muito mais a dizer, mas, respeitando as ordens de 
V. S., para que não seja esta carta excessivamente longa, termino 
augurando ver, um dia, transformar-se a coherencia com que V. S. 
tem escripto na imprensa (pois não podemos ter as mesmas 
ideias e todas até á morte) em vebemente e benefica defensora 
da mulher brasileira, apta a servir a Patria, sem ser unica e 
simplesmente no serviço domestico. Ella pode trabalhar e pensar, 
como o homem trabalha e pensa, e, para gloria desta Nação, o 
nosso querido Brasil, é preciso que o voto . da mulher seja entre 
nós acolhido, como o desta sua attenta admiradora Diva Nolf 
Na.zario. - Lellis Vieira." 
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N.º 37. - Da "Gazeta de Batataes", numero 856: 
"Passo hoje a transcrever, ipsis verbis, um artigo publicado 

no numero 191 da "Cigarra'', de 1.º de Setembro de 1922, fazendo-
lhe seguir outros que delle resultaram. 

FEl\HNISME 

La femme obligée à restreindre son milieu d'action, par suite 
de l'éducation étroite que l'homme lui a imposé, se limite à acom-
plir un rôle secondaire, dans le théâtre de la vie. 

N'est-ce pas parce que son intelligence ne soit-elle moins 
puissante que de l'homme. N'est-ce pas parce que son âme ne 
puisse-t-elle sentir les mêmes émotions artistiques dont se servent 
les hommes pour produire des chefs d'oeuvre de pinture, de 
musique et de architecture. 

C'est parce que les facultés feminines se cachent par la force 
des circonstances répressives. 

C'est parce que, abstraction faite des facultés affectives, les 
autres toutes sont montées à souhait des hommes. Ils ont inventé 
la Convention Sociale dont les effets immediats furent l'oppres-
sion des femmes et la liberté des hommes. 

Et ce cercle de fer, dont la femme a subi, la pression étran-
glante ao courir des siecles, a etouffé la plus grande part des ma-
nifestations de la volonté, du savoir, de l'heroisme féminin . 

La Morale doit être la seule convention qui conviendra à la 
femme. 

Savez-vous à quel principe s'attachent ceux qui veulent éloi-
gner la femme des charges jusqu'aujourd'hui exercées par des 
hommes? 

N e vous étonnez pas. 
A' son incapacité intellectuelle. 
Mais, comment feront ils pour demontrer cette incapacité si 

la femme n'a pu, jamais, exercer son activité, sans que l'égoisme 
de l'bomme l'eüt empêché? 

Comment persister, rationnellement, dans une croyence, au-
jourd'hui démontrée fausse, et opposée à la raison, de la diffé-
rence spirituelle des sexes quand il est établi, de façon indéniable, 
que cette différence n'est que pbysique? 

Qu'en diront ils de ces grandes femmes qui, brisant tons les 
liens des préjugés, se montrent ou monde étonné de leur courage, 
de reur valeur, de leur capacité comme confirmation de la puis-
sance du génie feminin? 

D'ailleurs, lorsque ces femmes-la s'appelent Sévigné, Stãel, 
George Sand et produisent des monuments impérissables de littéra-
ture, à quoi bon sont-elles inferieures aux Fénelon, aux Malherbe, 
aux Racine, aux Corneille, aux Lamartine? 

Et cela arrive, non seulement dans la littérature, mais enca-
re dans des autres étendues de l'activité humaine. 

Dans l'administration publique, par exemple. 
On peut, sans peine, le remarquer dans les monarchies gy-

nécocratiques oú dés femmes régnantes ont demontré des qualités 
administratives les plus épurées. 

Dans le Brésil m ême la main qui signa le décret de l'emanci-
p ation des esclaves était celle de la princesse Isabel. 
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Non. L'incapacité feminine pour la direction des suprêmes 
affaires des peuples n'est que de l'expression publique du senti-
ment de commodisme des hommes. 

Si cela n'est pas vrai, prouvez-le. 
Pas empiriquement, car l'experience se faisant dans la socie-

té, se nous rendrais desavantageuse par conséquence de l'incom-
plete émancipation des femmes dans la race latine. 

Prouvez-le dogmatiquement, rationnellement, scientifique-
ment. 

C'est a dire: prouvez l'impossible. 
En attendent que ces gens-là nous donnent le postulat de 

l'incapacité féminine, ce serais de bon avis que, lorsqu'ils veuil-
lent expliquer l'aversion qu'ils ont à l'ingérence des femmes dans 
les affaires publiques, qu'ils disent: Nous n'en voulons pas parce 
que ce serait abdiquer des prerogatives que nous jouissons il y 
a bien de temps. 

Pour eux il est meilleur gouverner sans aucune coopération. 
Feuilletez les pages de l'Histoire et vous y trouverez les 

passages sublimes tles grandes femmes par le monde travers les 
âges. 

Malgré les difficultés, qu'on rencontre, toujours, lorqu'on veut 
se soustraire au joug d'autrui, ces femmes-là ont demontré des 
qualités brilhantes. 

Des difficultés qu'elles trouvent, et que nous. trouvons encore, 
furent ne sont et ne seront jamais, autant qu'elles existeront, pro-
duites par un caracteristique de l'indiosyncrasie de la femme, mais 
ce sont des obstacles dispersés çà et là par l'homme jaloux de 
son autorité. 

Voyez Judith, faisant de sa beauté, arme de sa faiblesse for-
ce, de sa fragilité cuiresse, pour tuer ce geant-là d'Holopherne 
lequel la force brutale de ses compatriotes n'osait pas braver. 

Voyez Mme. H. Beecher-Stowe jetant l'anatheme contre l'escla-
vage noire aux Etats Unis. 

Et la petite femme mince, fragile, delicate, par conséquence 
de la publication de son oeuvre immortelle: "La Case de L'Oncle 
Tom" faisait éclater, au non du Droit, de la Civilisation, de l'Hu-
manité, une sanglante guerre civile: la Guerre de la Sécession que 
devrait effacer la plus horrible souillure que puisse jamais tom-
iber sur um peuple civilisé: l'esclavage. 

Dans la libre Amérique il n'existait plus que d'hommes libres, 
fuissent-ils blancs ou noirs, grâce á l:a grandieuse pensée qu'un 
jour un cerveau puissant d'une fragil e femme engendra. 

Si on lui eut demandé ce qui c'etait que lui donnait de la 
force pour se bien acquiter des dévoirs que le Createur lui impo-
sait, elle aurais répondu, sur-le-cham]ls: "Lorsque l'esprit est 
plein d'energie il n'importe que la matiere soit faible. 

Il est certain que l'homme est, physiquement, plus fort que 
la femme. 

Cependent à ce même sujet il n'existe . aucune raison pour la-
quelle il peut s'arroger 1des droits exclusifs d'autorité. 

Or ce qui discerne l'homme des bêtes c'est le raisonnement, 
l'intelligence et tant d'autres qualités spirituelles. 

Bas la force. 
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Car si c'etait la force qui dirigeât le monde, l'homme placé 
aux derniers range d·es animaux, a cause de son inferiorité phys~
que, devrait se soumettré a ux autres les plus forts? 

N on. Laissez ces subterfuges-là. 
Si l'on veut faire briller l'intelligence; la culture, la volonté 

et toutes les qualités mâitresses de la femme ampliez son milieu 
d'action . Elargissez la sphere de son activité, hors du ménage. 
Renoncez a cette superiorité v:.üne qui n'est qu'un simulacre dont 
vous tenez bon de croire réelle. 

Laissez nous libres pour corriger vos erreurs. Ils sont par-
fois le resultat de votre manque de patience. 

Les femmes sont patientes de leur naturel et leur exemple 
vous donnera du courage. 

Nous ne voulons pas la suprematie de notre sexe. 
Nous voulons l'égalité de droits, car nous sommes aussi des 

êtres humains. 
Ce que nous demandons n'est-ce pas des faveurs : ce sont nos 

droits que nous voulons obtenir. 
Heureusement les peuples chez lesquels la liberté da la femme 

5'a fait menx sentir, en tons les temps, ont d onné a notre sexe 
l es mêmes prérogatives politiques que les hommes pouvent, à 
juste titre, en avoir la possession exclusive. 

Le puissant accroissement qui a pris le féminisme aux Etats 
Unis oú les femmes ont voué, lors de l'election presidentielle, est 
une des épreuves les plus completes de le valeur de notre sexe. 

La résolution du président Hardin vient de couronner les ef-
forts de celles qui ont desiré toujour que la liberté des femmes 
fusse une chose positive et réele. 

Quand jouirons nous de pareilles prérogatives, de pareilles 
avantages? 

Lis de France". 

Nota - Fui obrigada a deixar todos os erros de ortographia, 
grammatica e phraseologia, para não annullar a razão de ser de 
um artigo subsequente. S. Paulo, 21 d.e A:bril de 1923. Diva No lf 
Nazario ". 

E, para o caso em que o artigo acima venha a ser lido por 
francezes pouco versados em nosso idioma, faço a pequena nota 
abaixo: 

L'article ci-dessus est copié ad litteram du journal cité, afin 
de ne pas détruire la raison d'être de mes corrnnentaires repro-
duits ci-dessous. Je m'en rapporte clone aux connaissances du 
lecteur pour redresser les phrases et suppléer à l'orthographe ou 
il y a lieu. 

Dans ce qui suit il est en partie question de ces fautes, pour 
mieux faire comprendre le regret que j'ai ressenti de voir se 
perdre ainsi beaucoup de bonnes idées de Lis de France, dans 
un milieu ou tout le monde n'est pas sensé connaitre suffisamment 
Ja langue française, même correcte. 
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N.º 38. - Da "Gazeta de Batataes'', numero 858: 
"No numero 192 d "A Cigarra" foi publicado o ar tigo abaixo : 

"FEMINISMO 
A Lys de France. 
Cara amiguinha, li teu artigo, tão bem escripto e melhor 

pensado, sobre "Feminismo ". 
A amiguinha conhece o assumpto e tambem a difficil lingua 

de Stael, Sévigné e Sand e inaneja-a com maestria e eleg:;mcia . 
Eu não sou tão versada quanto a amiguinha, nessa lingua; pre-
firo tersar armas valendo-me da bella e sonora língua portugueza. 

Da ultima phrase do teu artigo conclui (e para tanto não 
se faz mister uma prodigiosa mentalidade) que Lys de France 
é uma legitima paulista, si não for uma authentica paulistana. 
Conversemos, pois, como bôas amiguinhas sobre o assumpto que 
tanto te preo ccupa. 

Não extranhes o ponto de vista contrario, em par te, ao teu, 
ser defendido por uma mulher. E' uma questão de lealdade, vir-
tude que sobre todas eu prezo. Fui educada aqui mesmo em 
S. Paulo, com os nossos professores, nas nossas escolas. Obser-
vando nossos costumes e nossos gostos, em summa, toda a vida 
social e domestica paulista, adquiri umas tantas idéas sobre o 
assumpto e com ellas argumentarei. 

Mais tarde, sob um ponto de vista mais elevado, encarando 
a propria vida sob outro aspecto, demonstrarei a sem razão de 
algumas idéas pessimistas. · 

"Quand jouirons nous de pareilles prérogatives, de pareilles 
avantages?" 

Quando, pergunto, deixaremos de frequentar exclusivamente 
os salões de chá, os bailes pseudo-familiares, as reuniões "chies", 
onde uma profundíssima vacuidade cerebral se ostenta, disfarçada 
sob os ouropeis mais ou menos authenticos de linhagem, da for-
tuna e da educação? 

A amiguinha anceia pelas regalias de que gosam as ameri-
canas. Imaginemos que, por um minuto, as nossas patrícias este-
jam no uso e goso dos direitos sociaes e políticos que tanto am-
bicionam. A sociedade actual com algumas columnas firmes, es-
boroar-se-ia num fragor tremendo e della restaria apenas a poeira 
suffocante de mal comprehendidos ideaes . . . Que seria de nós si 
o "' pequeno" (perdôe-me o termo: é de uso corrente na capital 
Argentina ... ) de Mlle. X., fosse o presidente da Camara dos 
Deputados, si o querido de Mlle. Y. fosse o secretario das finan-
ças, e assim por diante? 

Suppondo que ás mulheres caibam os direitos até agora r e·-
servados aos homens, seria preciso uma educação toda no a -
não improvisada com , a adopção de alguns habitas novos e ex-
travagantes, porém que attingisse o ponto culminante após uma 
.evolução natural, sã e ccntinua - para que a ellas se pude1Jse 
conceder taes direitos. 

Porque as nossas gentis patrícias, em vez de comprar nas 
dro_garias o corado das faces, o brilho dos olhos e a maciez da 
pelle, não vão adquiril-os na pratica do esporte, natação, remo, 
gymnastica, etc.? 
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Por ahi vê a amiguinha que a situação que julga deprimente 
para a mulher, não foi proeurada pelo homem egoísta e indeli-
cado, mas, sim pela força das coisas. 

E' assim porque tinha que ser assim. 
Que culpa têm os rapazes si as nossas patrícias se limitam 

(com brilhantes excepções) a lhes servir de adorno nos salões, 
de "b:iibelots" mimosos com que brincam nas horas de ocio? 

"Nous voulons l'égalité des droits ... " 
E' perfeitamente legitimo o que desejam. Mas como conceber 

direitos eguaes com educação diversa? A pratica do esporte nos 
leva fatalmente (além dos resultados physicos) a uma certa fran-
queza no tratar as coisas e os homens e consequentemente a maior 
largueza de vistas, quero dizer, uma especie de "desobscureci-
mento" espiritual e intellectual. 

De accordo, não? 
E uma mulher que possua tal educação, que seja, para dizer 

tudo, uma mulher "superior" (que aliás devêra ser o typo com-
mum da mulher) - essa estará perfeitamente á vontade, tanto 
no lar amando o marido e educando os bebés, como na socie-
dade, no club ou na rua. A sua attitude nobre e franca bastaria 
para impor r espeito. E posso garantir que os homens teriam mais 
prazer em conversar com ella durante dez minutos do que "fox-
trotar" a noite toda com uma outra ôca e frívola .. . 

Ainda de accôrdo? 
Muito bem: como essa cartinha é já quasi um "cartão'', dei-

xarei para a proxima vez tudo o mais que tenho a dizer sobre o 
assumpto. 

Peço-te ainda uma vez, não extranhes, Lys de France, que eu 
professe taes opiniões. Sou mulher apenas. Não sou dançarina, 
não frequento Trianons e salões de chá: observo e estudo na 
bibliotheca e na• sociedade. 

Esperando tua resposta, felicito a amiguinha pela brilhante 
cultura que demonstrou possuir. Da amiguinha - Talitha." 

COMMBNTARIOS 

Não me era permittido responder por "A Cigarra" á pessoa 
que assigna Talillia, por ser este artigo já uma resposta á Lis 
de France, mas nada me tolhe fazer aqui alguns pequenos re-
paros. 

Em Talitha não ser da mesma opinião que Lis de France não 
ha cousa de se criticar, pois cada um p ensa como quer, comtanto 
não passe das raias do bom uso no externar seus pensamentos. 

Por ahi vai tudo muito bem; porém não posso concordar 
oom a generalisação dada a certas idéas, e tenho certeza que 
Taliilw, si é que ainda mora por aqui, será da minha opinião, 
apoz alguma reflexão mais, pois vejo que não lhe faltam preparo, 
intelligencia e bom-senso. 

Ha paizes onde as mulheres praticam bem menos os sports 
do que as Paulistanas, mas gozam dos seus direitos políticos, sem 
terem até agora e apoz bastante tempo "esboroado num fragor 
tremendo as poucas columnas firmes da sociedade em que vivem, 
restando apenas a poieira suffocante de mal comprehendidos 
ideaes". 



- 135 -

Si a postulação dos direitos politicos por parte de mulheres 
brasileiras (não digo todas, porque mesmo grande numero de 
homens, até hoje, não se aproveitam de taes direitos), si esta 
postulação pode merecer "uma demonstração de sem razão de 
idéas pessimistas" da parte de Talitha, isto faz suppor que alguns 
dos livros que consulta, para esse fim, na sua bibliotheca, ainda 
são de tempos que não servem de norma na epocha actual de 
progresso. 

Refiro-me aos assumptas· novos que vão caminhando franca-
mente entre os povos modernos, pois muitos livros ha nos quaes 
muito se aproveita. A receita de um bom bolo de 1800 não pode 
deixar d~ ser egualmente boa em 1900 e tantos. 

Infelizmente nem tudo se pode aquilatar pela bitola dos tem-
pos coloniaes. Um povo civilisado e as suas partes componentes 
tem de evoluir com o progredimento geral das outras nações de 
sua convivencia. ' 

Um progresso traz o outro, ficando assim todos sujeitos a 
ter de adaptar novidades uns dos outros, sem por isso nenhum 
delles merece"r o epitheto de imitador. 

· Só os povos atrazadissimos dos centros africanos e america-
nos é que permanecem ainda numa triste estagnação. E assim mes-
mo, adaptam novidades, quando a felicidade lh'as traz: qual o sel-
vagem que não aprecia uma espingarda, diante da vantagem do 
seu manejo sobre o seu pri111itivo arco; uma bala, sem duvida, 
parecer-lhe-ha mais valiosa do que a sua · flecha. 

Assim tambem bastaria a mulher brasileira usar do direito 
de voto para em certos e determinados casos apreciar o seu va-
lor, sem, por isso, precisar mais do que em outros paizes de "uma 
educação toda nova". 

"A força . das cousas" procura muitas situações contra as 
quaes devemos reagir com discernimento, intelligencia e tenaci-
dade, para amoldal-as á melhor vantagem de quem por ellas 
passa. 

Com a instituição do voto feminino nunca se fará um homem 
de uma mulher, mas estabelecer-se-ha um equilibrio mais per-
feito em cousas de mudança possível; é o que, em toda a parte, 
se procura pelo feminismo. 

Não se quer com isto que todos dancem, nadem, e façam 
gymnastica ou deixem de praticar taes exercícios; tudo isso nada 
tem com o voto feminino, como tambem este não obriga e nem 
impede de frequentar salões de chá, ou estudar e observar. 

Emfim, o exercicio do voto, dando ao homem e á mulher 
direitos eguaes de cidadão, nada muda no seu estado physiolo-
gico; apenas vem trazer a possibilidade de maior concorrencia 
de idéas para alcançar a felicidade humana. 

A experiencia está por se fazer entre nós, e emquanto não se 
a fizer ninguem poderá certificar a quem quer que seja do seu 
mallogro. 

Diva Nolf Nazario". 
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N.° 39. - No numero 193 d "A Cigarra" foram publicados 
os meus commentarios dados abaixo, em reparo ao artigo em 
francez de "Lis de France": 

"FEMINISMO 

Tenho lido com bastante interesse tudo quanto se ha publi-
cado sobre o importante assumpto "Feminismo" e, deparando-se-
me dois artigos, aliás bem attrahentes, nos numeras 191 e 192 
d' "A Cigarra'', não pude furtar-me ao desejo de fazer algumas 
1considerações geraes a respeito, pedindo á "Cigarra" um cantinho 
para a publicação destas despretenciosas linhas. 

Não dispondo de longos momentos de lazer, aqui não me 
demorarei muito, poupando assim o disputado espaço dessa apre-
ciada revista. 

Começo dizendo ser cousa lastimavel, em todos os sentidos, 
as mui distinctas collaboradoras não usarem seus verdadeiros 
nomes patronymicos. O anonymato, que caberia em trecho pura-
mente litterario, para assumpto de tamanha importancia como 
"Feminismo", só vem prejudicar a magna causa tratada, causa 
essa que apaixona o mundo inteiro e não póde deixar de prender 
a attenção da parte intelligente do povo brasileiro, sob pena de 
nos collocarmos em plano muito inferior ao das outras 'nações 
cultas. 

Outro meio que julgo inadequado é tratar de "Feminismo" 
em .lingua estrangeira, no Brasil. Temos o bello idioma que os 
primitivos pioneiros da nossa civilisação nos legaram e que ora 
se t'ornou nosso. Por isso, o emprego de uma lingua que não 
seja a nacional, ainda que por ella se expendam excellentes con-
ceitos, si não traz um cunho de pedantismo, tambem não póde 
produzir o effeito desejado, nem os fructos entrevistas, por não 
ser comprehendida perfeitamente por todos os leitores. 

Ainda bem, si a expressão fosse impeccavel, mas, infeliz-
mente, e sem fallar na parte grammatical, ha, na publicação de 
"Lis de France", trechos que mesmo um leitor francez acharia 
pouco claros. 

Não resta, porém, duvida que, para um brasileiro ou uma 
brasileira (supponho ser brasileira), o artigo de "Lis de France" 
attesta um notavel conhecimento da lingua franceza e bom racio-
cinio; mas, nem por isso, o referido artigo deveria ter sido pu-
blicado tal como o foi e principalmente com o fito de servir á 
causa feminina. Não seria, tampouco, recommendavel que, num 
j-ornal francez, e na França, se publicassem artigos em lingua 
estrangeira repletos de gallicismos e de lapsos lexicologicos, com 
o intento unico de defender· uma grande causa que interessasse 
a população da França. 

O mesmo artigo, publicado em portuguez, que todos aqui 
comprehendem bem, teria tido outro sabor e outra importancia 
pelos bons conceitos expendidos. 

As causas que encerram interesse da Patria devem ser tratados 
com todo o proveito para Ella. 

Continue "Lis de France" no seu tão louvavel dcsideratum, 
mas que, d'oravante, o faça em vernaculo, para o bem de todos. 
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Peço ao sr. director desta secção o especial obsequio de 
solicitar sinceras desculpas a "Lis de France" .pela franqueza em 
nome desta leitora interessada. Diva Nolf Nazario." 

N.º 40. - No numero 19.3 d "A Cigarra" sahiu tambem o 
artigo que se segue : 

"A "LYS DE FRANCE" 

Venho, minha correligionaria, dar-te um conselho de amiga. 
Para essa decisão, não é mistér possuir a sabedoria de Salomão, 
mas sim um bom golpe de vista, para separar o joio do trigo. E' 
claro, insophismavel que, abraçando nós um ideal, tão justo como 
seja o da nossa egual'dade com o sexo masculino, é claro, repito, 
que todos os que forem a nosso favor são positivamente mulheres 
e os contra são indiscutivelmente os "archanjos ", que se rebellam. 
Partindo deste principio, não percas tempo com polemicas inu-
teis e estereis. O homem é por demais "turrão" para se declarar 
vencido ante a argumentação de uma mulher. Mas, como me pa-
r eceu que Talitha não deixa de ser uma mulher, e por signal 
que mulher muito ingenua, venho, Lys de France, formular com-
tigo . uns commentarios sobre algumas de suas ponderações. Veja-
mos; pergunta ella, com a ingenuidade de uma sertaneja, quando 
deixaremos de usar carmim e outras quinquilharias proprias da 
toilette feminina. Peço-te permissão para responder por ti a esse 
respeito: Nós mulheres, Lys de France, só poderemos deixar de 
nos enfeitar quando os homens deixarem de ser futeis; quando 
elles, desprezando a materia,. preferirem a mulher pela virtude; 
quando elles, respeitando o nono mandamento da lei de Deus, 
acharem a sua mulher, seja ella bonita ou feia, enfeitada ou 
desataviada, superior a todas as outras mulheres. Quando chega-
r·em a essa perfeição que idealisamos, então nós, mulheres, po-
deremos, confiantes na felicidade presente e futura, depôr as 
nossas armas. Não concordas, Lys de France? Da leitora e ami-
guinha - 16 de Março." 

N. 0 41. _:__ Da "Gazeta de Batataes", numero 861: 
"No numero 194 d "A Cigarra" deparei com o artigo re-

produzido abaixo : 
"FEMINISMO 

A' culta amiguinha Talitha. 
Agradecço-te, antes de tudo, pelo prazer que tive e pela 

honra que tu me fizeste, respondendo, com graça encantadora, 
estylo maravilhoso, delicadeza aprimorada, a meus pensamentos 
sobre o feminismo . 

Não foi, ouso affirmal-o, o valor de meu trabalho que te 
attrahiu a attenção, mas a approximação de duas individuali-
dades que, tendo a mesma concepção do mundo e de seus cos-
tumes, se bem que um pouco dessemelhantes em p9rmenores, se 
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sentem ligadas pelos laços invisíveis e fortes duma sympathia 
mutua e profunda. • 

Georges Louis Leclerc de Buffon, cujo genio, dignidade, al-
tivez, talento, tudo emfim, justifica a legenda que lhe puzeram 
em sua estatua: "Majestati natura e par ingenium '', disse, por oc-
casião de sua recepção como membro da Academia Franceza: 
"Le style c'est l'homme''. Acabo, mais uma vez, de ver justificada 
esta asserção. 

Lendo a tua carta, sinto uma emoção tão profunda, tão doce, 
tão suave, como si, através dessas linhas, eu visse uma alma terna, 
um coração nobre, um caracter de firmeza inquebrantavel, uma 
personalidade de cunho original e altivo temperamento, amando 
a humanidade, partilhando de seus soffrimentos, mas inflexível 
para seus erros e defeitos. 

Tu quererias, bôa amiga, que as mulheres, ao envez de obte-
rem o córado das faces nas drogarias, fossem buscal-o na pratica 
dos esportes. 

Seria, realmente, por mais de um motivo, muitíssimo vanta-
joso; mas precisamos, além disso, condescender, com as fraque-
zas da humanidade. 

Não me ponho absolutamente em desaccordo com o que te-
nho dito, quando falo em fraqueza, pois me refiro simultanea-
mente a homens e mulheres. . 

Quantos rapazes não vemos que, sendo verdadeiros "sports-
men ", não poderiam correlacionar duas idéas, porque nunca le-
ram nada, a não ser descripções de torneios de futeból na im-
prensa? 

Quantos moços não vemos, que, com as faces empoadas, têm 
por unica utilidade vestir camisa de seda e passear sua futilidade 
pelas ruas do Triangulo? 

Outros que nos olham com olhares insolentes, alardeando 
suas conquistas amorosas, as mais das vezes forjadas por despeito, 
aborrecendo-nos com suas conversas detestaveis, que toleramos 
por delicadeza? 

Mas, pergunto agora: São estes e outros, que facilmente se 
reconhecem á primeira vista, que conduzem as nações, a socie-
dade, as familias, que se dirigem a si priprios? 

Certamente que não. 
São apenas a decoração de uma sociedade, enfermiça é certo, 

mas que devemos acatar, porque nella vivemos e porque, apezar 
de seus defeitos innumeros, tem tambem suas vantagens àpre-
ciaveis. 

São apenas feitas para apparecer. Os sustentaculos da Civi-
lisação estão nas officinas, no commercio, na cathedra, na in-
dustria, nos hospitaes, nos tribunaes, nos parlamentos ou em qual-
quer lugar onde o cerebro ou o braço trabalham pela humanidade. 

Dá-se o mesmo com as moças que vivem nos grandes centros, 
no resplendor do luxo; tornam-se verdadeiras borboletas volti-
volas, que admiramos apenas pelas côres variegadas. 

E' preciso, todavia, não renunciar ás prerogativas do sexo, 
isto é, a graça, a ternura, o amôr. 

Desculpa-me, cara amiguinha, si, neste ponto, eu me não 
ponho de accôrdo com as tuas idéas. 

Nós somos da raça latina, e, á nossa vivacidade, não se ac-
commoda a attitude mystica, Bíblia nas mãos, oculos de tarta-
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ruga, atrávés dos quaes· o olhar frio e cortante das loiras "misses" 
está sempre prompto a ver, engrossadas pelos vidros, pequenas 
frivolidades tomarem proporções rle faltas gigantescas. 

Tu queres que nos afastemos dos prazeres para nos dedicar-
mos, exclusivamente, ao esporte e ao estudo. 

Seria ideal, concordo; mas, no estado actual da civilisação, 
e, com as tendencias hodiernas, não é praticavel. 

Estas formalidades, estas convenções, têm sobre o nosso se-
piríto e tendencia uma especie de predomínio que nos fórça a 
acompanhal-as. 

Peço-te, cara Talitha, mil desculpas por estas pequenas di-
vergencias, que não farão afrouxar o sentimento de sympathia 
e benevolencia que tu fizeste a honra de conceder-me 

Espero, com a maior impaciencia, tua resposta, porque tuas 
idéas são tão bellas, tua carta tão encantadora, que não poderei, 
dóravante, passar sem as lêr, num intercambio agradavel de idéas. 

Com minha admiração profunda por ti, todo o coração de 
tua amiguinha - Lis de France." 

N.º 42. 
de 1922: 

D "A Cigarra'', numero 194, de 15 de Outubro 

"PENITENCIANDO-ME ... 

A' brilhante caloura da Faculdade de Direito de S. Paulo, 
Diva Nolf Nazario. 

Se algum prurido de vaidade me tivesse animado, quando 
tracei, com incompetencia manifesta, um ligeiro bosquejo sobre 
o "Feminismo ", se algum desejo de sobresahi.r me tivesse obrigado 
a perder, em lucubráções, um tempo enorme e precioso, para 
produzir mn artiguete, que não resiste á critica mais compla-
cente, que se trate da essência ou da fórma, se alguma recom-
pensa eu esperasse disso, satisfeita estaria ao ler a resposta que 
a brilhante academica acaba de dar-me. 

Bastará o ter merecido que olhos perspicazes, habituados a 
mergulharem-se pelas paginas dos Codigos, do Corpus juris ci-
uilis, pelos mysterios da philosophia, vedados a nós profanas, 
pelo emmaranhado dos multiplos e complexos assumptos r elati-
vos á sociologia, bastará o julgar, com uma generosidade capti-
vante, attrahente, qualificativo que, unicamente, cabe ao trabalho 
de minha amiguinha Talitha, para dizer com o poeta romano: 
"Sublimi feriam sidera uertice". 

E as recriminações que se encontram mais adeante não apa-
garam essa chamma de enthusiasmo, que a sua gentileza ac-
endeu. 

Infelizmente, porém, não podemos seguir todos os conselhos 
que foram dados. Nem a todas nós é concedida a felicidade de 
nos impormos com a simples assignatura de nossos nomes, coisas, 
ás vezes, como succede commigo, d·espidas de significação e 
auctoridade, tendo, por isso, que me encobertar, a mim e á mi-
nha inutilidade, com um pseudonymo, que, julgo, não é de todo 
desgracioso. Fica bem á amiguinha (desculpe-me a familiaridade) 
que póde assignar-se Diva Nolf Nazario, academica de Direito. 
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A brilhante academica que é, sem favor nenhum, uma das 
esperanças do feminismo em S. Paulo, que vae fazer do Direito 
a sua profissão, que já por varias occasiões se tornou notavel na 
lucta em pról dos direitos do sexo, como, ainda ha pouco, de-
mo nstrou, procurando tirar seu titulo de eleitor a, que, infelizmente, 
não conseguiu, deve tomar a direcção desse grupo de feministas 
de boa vontade, mas ainda acephalo, para conduzil-o a bom 
destino, como desejamos todas e o bom nome do Brasil está 
pedindo. 

Não gµardo nenhum resentimento da franqueza, aliás lou-
vavel, com que me fez saber que não gosta que brasileiros, por 
pedantismo, (apezar de que, sem pedantismo, no Sion, o fran -
cez é quasi língua official) usem de uma língua estrangeira 
(com s, não é verdade?) quando fale ás suas patrícias de as-
sumptos tão transcendentaes como o de que me occupei. 

Permitta-me agora que finalize com estes reparos : "O bel-
lo idioma que os primitivos pioneiros da nossa civilisação nos 
legar am e que "ora" se tornou nosso . .. " Parece-me um equi-
voco da amiguinha, pois creio que não é ora, por occasião do 
nosso Centenario, mas desde 1500, que elle nos pertence. 

Por mais tratos que dê á imaginação, não consigo com-
prehender como é que achou a distincta academica, com gen-
tileza requintada e bondade que muito me sensibilisou, que, 
para uma brasileira, "o artigo attesta um notavel conhecimento 
da língua franceza"... quando "elle não é impeccvel; e, in-

.felizmente, e sem falar na parte grammatical, ha, na publica-
ção de "Lis de France", trechos que mesmo um leitor francez 
acharia pouco claros" . 

.&pezar de tudo, agradeço á idéa que tive a feliz opportu-
nidade que encontro para apr esentar-lhe os meus sentimentos 
de profunda admiração que, não de hoje, mas ha já muito tempo, 
lhe tributo. 

Não julguei que, escrevendo, ainda que mal, a suave lín-
gua de Victor Hugo, tão rica e harmoniosa quanto a de Bilac, 
fosse magoal-a tanto, pondo, além disso, quasi que a perder, a 
causa em que, tão ineptamente, puz as mãos. Isto foi devido 
a ter julgado verdadeiro o proverbio (perdôe-me novamente 
o francez) que diz: "Tout chemín mene à Rome". Da admi-
radora - Lis de France." 

N.º 43. - D "A Cigarra", numero 194, de 15 de Outubro 
de 1923; 

"Entre amigas. 

Ha dias fui visitar uma amiguinha e impeccav·el leitora da 
·querida "Cigarra". 

Não obstante ser domingo, encontrei-a estudando, mas foi 
tão gentil que desprezou o agradavel convivio dos livros pela 
minha prosa fosca como um vidro embaçado. 

Bem sei que sou indiscreta, trazendo para estas columnas 
o que ouvi da minha jovem amiga. 
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Depois de varios themas, a nossa palestra recahiu sobre 
a collaboração feminina da "Cigarra ". 

- As collaboradoras da "Cigarra" muitas vezes dão-me o 
que pensar. . . Ha dias, ainda, li um bello escripto em francez 
nesta secção. Fiquei absorta, porque é uma das coisas que mais 
extranho essa de a gente escrever no idioma dos outros. Bem 
sei · que isso de nada · vale e que ninguem deixará de assim o 
fazer só porque me desagrada ... mas que quer? São modos dif-
ferentes de pensar ... 

Admiro de que uma pessôa, podendo manejar a seu talante 
o maravilhoso vocabulario portuguez, de mais de cem mil pala-
vras, recorra a um idioma extranho para expressar seu pensa-
mento. E' como quem, por exquisito gosto, deixa de usar ves-
timentas proprias para emprestal-as de outros, menos bellas e 
menos apropriadas para si ... 

Diga-me porque é que a brilhante auctora do "Feminisme" 
preferiu o francez ao portuguez? Por vaidade? Mas a vaidade 
gosta de lisonja, e que lisonja pode receber um pseudonymo? 
Só ha n este caso a vaidade intima de quem produz um bello ar-
tigo; e a essa vaidade justa eu dou o fraco alento dos meus sin-
ceros parabens. Mas sinto que o "Feminisme" não fosse escri-
pto em portuguez para que os meus emboras significassem ad-
miração e inveja. 

Alem disso, minha amiga, a collaboração em francez tem o 
inconveniente de que talvez não seja accessivel a todas . . . E, 
nestes momentos, quem escreve em nossa terra sobre feminismo 
deve fazel-o no mais claro portuguez para que todas possam 
comprehender. 

Mas, quem sabe se ella, como de tudo se deduz, é fran-
ceza? 

Nesse caso, r espondeu-me a distincta visitada, nesse ca-
so passa ... Mas, assim mesmo, ella devia escrever rio idioma da 
terra onde reside, o que, alem de ser uma delicadeza, é um bello 
indicio da sua cultura. Antes assim o fo sse, por que isso de uma 
brasileira escrever nas paginas de uma revista brasileira em 
linguagem extrangeira até parece falta de patriótismo. -

Sim, porque a lingua é a nacionalidade do pensamento co-
mo a palavra é a nacionalidade do povo, disse o gigante do ro-
mance brasileiro que outro não foi senão José de Alencar I 

D.emais, para que 'pensa você que foi · esta secção da "Ci-
garra"? Para que nós, leitoras, façamos nella nosso campo de 
experien cias e ensaiemos nossos primeiros, embor a muitas ve-
zes os ultimas, passos na litteratura, como a avezita que em re-
dor do ninho abre o primeiro vôo vacillante ! 

E, se nos sentirmos alentadas para futuros empenhos lit-
t erarios, a Patria de Julia Lopes de Almeida é digna de produzir 
outros tantos vultos femininos de lettras para maior gloria sua I 

E agora, abstrahindo de todas as qualidades do referido ar-
tigo para só deixar visível o idioma em que foi elaborado, eu 
não vejo motivo nem vantagem para uma brasileir.a preferir o 
idioma de Victor Hugo e Jorge San d ao incomparavel vernaculo 
de Camões e Ruy Barboza l 
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E a minha intelligente e linda amiguinha, mudando de as-
sumpto, começou a fallar sobre os interessantes concursos aber-
tos por esta '"Cigarra" sempre querida. Flor de Aliza." 

NoTA. - Não ha duvida possivel; o artigo citado nas linhas 
acima não foi escripto por uma franceza. 

N.º 44. - D "A Cigarra'', numero 196, de 15 de Novembro 
de 1922 : 

"Feminisme. 

A' talentosa "Lis de France". 
Tenho lido, com o maximo interesse, os teus artigos sobre 

o Feminismo e não posso deixar de dizer-te quanto · aprecio as 
tuas idéas nitidas e a concepção sensata que tens do papel da 
mulher nesta "vida de asperos caminhos ... " 

Acho que a tua maneira de pensar, em muitos pontos, se 
harmonisa com a minha, apezar de eu não possuir a tua gran-
de intelligencia e a tua notavel cultura. 

Jà os brilhantes escriptos de Talitba não os assimilo tão 
bem; acho-a um tanto rigorosa num ponto que para a magna 
causa do Feminismo é de somenos importancia: aquelle em que 
refere ao "rouge", aos chás, aos bailes. Com uso, sem abuso, 
não podem ser tão nocivos como nossa amiguinha o julga. 

Acredito até que a mulher deve cultivar tanto os seus dotes 
physicos, taes como belleza, saude, elegancia, como os moraes, 
como intelligencia, bondade, criterio, para obter, em todos os sen-
tidos, a perfeição da raça. De posse desse conjuncto de requisi-
tos, poderemos ser plenamente valorosas. 

Divido o Feminismo em dois campos: primeiro, o que modi-
fica por completo a missão da mulher e lhe é prejudicial; se-
gundo, o que nos eleva e dignifica. , 

Colloco no primeiro caso o das pessoas que entendem que 
a mulher deve ter as regalias sociaes e politicas do homem, 
occupar posições e cargos masculinos, desprezar o pobre "Adão" 
sob o ponto de vista "marido" e deixar por completo, os ador-
nos e a faceirice que, em dose homeopathica, dão tanto en-
canto ás filhas de Eva; tornar-se, emfim, uma especie de suf-
fragista, e andar de palheta e bengala! .. . 

Não, amiguinha, por Deus! Esse feminismo é barbara, é 
absurdo e fará a nossa desgraçai D-eixemol-o para as "misses" 
que nascem com cara de gemma de ovo 1 Para a nossa alma e a 
nossa physionomia de latinas, é impossivell 

Não podemos reformar o nosso coração affectuoso e senti-
mental de brasileiras, nem dominar a exuberancia de vida e 
amor que herdamos do firmamento azul e da natureza magnifica 
de nossa Patrial 

A mulher é o ente mimoso que veio ao mundo para ser o 
sorriso da existencia do homem; toda a sua força está na sua 
fragilidade, todo o seu poder na sua meiguice. 

Creatura amorosa, delicada, cheia de corajosa resignação, 
que acompanhe e auxilie o homem na ardua tarefa de civili-
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sação e progr.esso, é esse o verdadeiro papel ao qual Deus des-
tinou a mulher. Esse, sim, creio ser o bom Feminismo, que nos 
ennobrece! 

Pelas tuas cartas, "Lis de France", aprecio immensamente 
o teu caracter e o teu coração repleto de bellos ideaes, e venho 
pedir-te para corresponderes commigo, por intermedio d' "A Ci-
garra"; queres? Sei que isso não te trará nenhuma vantagem, pois 
eu serei ·a unica a tirar proveito das nossas relações. Mas, como 
adivinho que és gentil, tenho esperanças de que o meu pedido 
seja attendido. · 

Esperando que acceites esta prova de profunda sympathia, 
estendo-te minha mão, para receber a tua, num cardeal "shake-
hands". Da sincera ami.guinha - Mietta. " 

N.º 45. - D "A Cigarra", numero 196, de 15 de Novembro 
de 1922: 

Ao distincto "Lirio de França". 

Ha de me desculpar esta innocente traducção, que torna 
mais clara a minha opinião sobre o ser do illustre pseudonymo. 
Não vou, por isso, até affirmar, como já me disseram, que cin-
coenta por cento, pelo menos, das collaboradoras desta secção, 
teem uma constituição physica differente daquella indicada pe-
lo pseudonyrno adaptado. Mas, quanto ao eminente "Lirio de 
França'', só poderei mudar o meu modo de pensar com a publi-
cação do seu verdadeiro nome. 

Essa falta provisoria não me impede de r econhecer a sua 
alta competencia e, com franqueza, fico perturbada diante da 
minha manifesta impericia. 

Merece . sinceros encomios o seu estylo ; mas não posso con-
cordar com a parte em que se parece um verdadeiro panegyrico 
encommendado a uma bem humilde e simples . .. caloura, con-
vencida do seu exiguo saber. · 

Não sei si fica bem ou si fica mal assignar-se o que s~e é, 
mas .eu penso ser bom fazel-o claramente, pelo menos em tudo 
quanto se escreve sobre assumpto ao qual se dá certa importan-
cia, qual o feminismo, que deu origem á presente troca de 
ideias, e que talvez já se venha tornando demasiado expendida 
para a paciencia das leitoras. 

E' verdade; um pseudonymo "não é de todo desgracioso", 
bem entendido, como eu j•á o disse, em trecho puramente litte-
rario. Agora, si V. S., que diz pertencer á s~cção de "collabora-
ção das leitoras", tratou de feminismo sómente para apparecer 
com um artigo á parisiense, ligando tão pouca importancia ao 
assumpto que não mereceu a franqueza de sua assignatura, en-
tã<:> não sei mais o que dizer; fico confusa, a meditar sobre o 
titulo fallaz, e da secção e do seu artigo. 

Agradecida estou pela sua bondade em '.'não guardar resen-
timento da minha franqueza", pois, de facto, merece indulgencia 
qualquer termo empregado com menos apropriação ou inexperien-
cia, por ter eu sómente em vista o muito maior beneficio que teria 
trazido o seu arti~o á nobre causa do feminismo, si tivesse sido 
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escripto em portuguez, lingua de que V. S. se utiliza com admi-
ravel e invejavel desembaraço. 

O que não entendi bem foi V. S. salientar que estrangeiro 
se escreve com s, quer dizer: não com x. Si tenho boa memoria, 
no' m eu original eu havia escripto essa palavra com s, mas veri-
fi co ter a revisão transformado o s em x; é possivel, pois, que 
se eri contre ahi o motivo desse seu r eparo. Parece que, hoje em 
dia, taes revisões gratuitas não tem importancia lexicologica, pois 
tudo quanto escr eve o meu illustre mestre, o Exmo. Sr. Amadeu 
Amaral é impiedosamente r evisto, com grande copia de substi-
tu ições, accrescimos de lettras e suppressões de accentos. E', 
quem sabe, para adaptar melhor a feição orthographica ao in-
teresse pecuniario dos jornaes (actualmente um elemento, sem 
duvida, merecedor de alguma attenção) . /Nota: O Sr. Amadeu 
Amaral usa a orthographia phonetica./ Mas, em saber si se deve 
escrever estrange iro ou extrangeiro, julgo existir apenas um mo-
do de ver quasi pessoal, e sem desejar ou mesmo sem poder 
resvalar em contendas linguisticas com V. S., atrevo-me a di-
zer que ha prova de exactidão tanto para um como para ou-
tro. Pode isso depender de interpretação, ou tendente á conser-
vação da orthographia etymologica pura, ou a um mixto pho-
netico com ou sem observancia complacente da evolução natu-
ral do falar de um ou de varios grupos ethnographicos. V. S. 
escreveu es trange iro com s e assim tambem fiz eu; porém, pe-
los etymologistas, podemos receber uma severa reprehensão, e 
por minha parte dou em confessar que seria um pouco mere-
cida. Estrangeiro (que ainda póde ir com s), vin do do latim 
extraneus, deveria forçosamente ser com x, pois ninguem, em 
portuguez, escreve extra com s. Os latinos tinham o habito de 
conservar o x no prefixo extra, que é apenas a syncope de ex-
tera, subentendendo parte. Assim fizeram, nos t empos de Ro-
ma, o orador Tullius Cicero, os historiadores Tacito e Suetonio, 
o romancista Petronio, o controversista Prospero, o naturalista 
Plínio e até o agronomo Columella. Na grammatica Freire encon-
tra-se estrangeiro e na de Carlos Pereira, , de data mais recente, 
vê-se extrangeiro . E' verdade tambem que para o prefixo ex, muitas 
palavras se escrevem com es, tornando-se a fórma ex archaica, 
em alguns vocabulos, para Cicero, Plín io, o p~dagogo Seneca e 
o biographo N epos, como em escendere (de ex e scandere) . 
Donde se deduz que ha modos de interpretação, em todos os 
tempos de somenos importancia para muitos~ como foi a de 
meu pedido. de alistamento eleitoral, para a apreciação do qual 
serviram de base intenções e supposições, em vez de factos e 
textos escriptos de lei. 

O pequeno "ora" que V. S. generosamente colloçau entre 
aspas, foi p or mim empregado porque agora (e desde 1500, como 
gentilmente me ensina) a lingua portugueza é nossa e não a 
franceza; o que se poderia deprehender do seu artigo. 

Eu disse, e outros mais entendidos do que eu terão dito, 
que "o seu artigo attesta um notavel conhecimento da língua 
franceza '', porque, com sinceridade, muitas phrases er am im-
peccaveis si bem que de difficil construcção, emquanto que ou-
tras, infelizmente, sofriam demais da influencia de expressão 
brasilica. E, por isso, senti, que tão bello raciocinio não es-
tivesse em portuguez (em outra parte da "Cigarra" vejo que a 
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intelligente "Flor de Alisa" partilha do mesmo sentimento), las-
timando eu a perda passageira de uma valiosa contribuição ao 
momentoso assumpto. 

Estas mal redigidas tiras já se vão tornando certamente fas-
tidiosas e o meu tempo bem escasso para me habilitar a con-
tento, naquillo em que V. S., modestamente, se diz "profana". 

E muito grata pela sua paciente attenção, direi, com o ve-
lho Phedro: Nolo irascaris, libere si dixero. Diva Nolf Nazario." 

N.º 46. - D "A Cigarra", numero 197, de 1.º de Dezembro 
de 1922: 

"Carta de Lis France á Mietta. 

Eu não me poderia furtar sem desaire e ·delicadeza, ao pra-
zer de responder á tua gentil e honrosa carta, embora multiplos 
afazeres justificassem, á saciedade, essa falta. 

Tenho recebido tamanhas manifestações de sympathia, tão 
significativos acoroçoamentos, tão honrosos conceitos, desde o 
meu primeiro artigo na "Cigarra" que, · se não fôra o cabal co-
nhecimento de mim propria, da minha inhabilidade e do meu 
pouco cultivo, e a confortante certeza dos generosos impulsos 
dos corações de minhas gentis amiguinhas, talvez, a esta hora 
me visse já em debito para com o Pae da Maldade, inscripta no 
seu registo á folha de "Vaidades". 

A todas essas gentis collaboradoras que se dignaram, a ex-
pender quer conceitos elogiosos, quer reprehensões justas, ami-
gaveis e leaes, tenho o prazer de externar todos os m·eus maio-
res agradecimentos, pedindo-lhes desculpas por a escassez de 
tempo e o temor de abusar da complacencia do sr. redactor 
da "Cigarra" não me permittirem que me dirija a cada uma de 
per si. 

A gentil e distincta academica de Direito, senhorita Diva 
Nolf Nazario, espírito de escól, que já me habituara a ver bri-
lhar como estrella de primeira grandeza no firmamento vasto 
de nossa cultura feminina, tratou-me com distincção tão grande, 
cujo merito só é supplantado pela grande modestia com que 
costuma revestir todas as florações de seu talento invejavel e de 
sua cultura perfeita, que augmentaria, se possível fosse, a admi-
ração que lhe <;l.edico. 

Por fim apparece a minha bôa amiguinha a partilhar des-
se grupo de pessoas generosas, quando trocar ideas commigo 
sobre o pr.oblema, sempre palpitante, da evolução natural dos 
direitos da mulher, unica fórma de feminismo que eu, na ver-
dade, perfilho. 

Tocaste justamente no ponto a que eu me quiz referir ao 
escrever á Talitha, e, se bem que eu esteja um pouco fóra do 
modo por que tu analysaste o modo de ver de nossa amiguinha, 
approvo perfeitamente a distincção que fazes entre feminismo 
- verdadeira tendencia para a emancipação política e social da 
mulher obedecendo sempre a leis naturaes da evolução e da 
moral, sempre no campo das conquistas sympathicas, sem os 
gestos theatraes das suffragistas que luta:n sem ideal nenhum 
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em mira, apenas para manifestação de tendencias morbidas que 
devem ser r eprimidas a bem do socego da sociedade. 

Que satisfação immane ver, depois de porfiada luta eleito-
ral, uma de nossas patricias occupar um assento no Congres-
so e, ahi, entre galas de rethorica que patenteassem as ql!ali-
dades artisticas de nosso sexo, propugnasse pela adopção de leis 
de protecção ás mulheres operarias, assistencia á infan cia, cria-
ção de escolas e outros tantos problemas sociaes para a reso-
lução dos quaes concorrem, simultaneamente, talento e coração. 

E quando apparecessem proj ectos, visando regulamentar ví-
cios como o do jogo que desgraça o individuo. arruina a fa-
milia e faz periclitar a integridade da Patria, alli estariam, no 
proprio Congresso, nos jornaes, na praça publica, mães de fa-
milia, irmãs e filhas que verberariam o procedimento infame 
dos que tentassem cuspir á face da Patria e impediriam esses 
attentados aos fóros de povo civilizado que o Bra <i~ tão justa-
mente gosa, e fariam ruir toda a trama infeFnal dos inimigos 
da Patria, da Familia e da Sociedade. 

A mulher proseguiria a trajectoria brilhante cujo começo 
se prende ao doce rabbino da Galiléa, que dignificou a mulher 
e formou a religião pura e suave, arvore generosa a cuja som-
bra se acolheu a Civilisação Occidental, trajectoria que se ha 
de perpetuar num "crescendo" de brilho e força para a felici-
dado do genero humano, numa conquista perenne de ideaes, 
numa exagitação de triumphos, num empolgante prelio de ener-
gias que hão de encher de orgulho a humanidade. 

Que differenças entre este feminismo generoso, de futuro 
radiante e perfeitamente excquiv·el e o outro, o das palhaçadas ri-
dículas, de despeitos, de base falha e incerta, de carencia de 
ideaes 1 Soube a amiguinha Mietta nl'elhor do que eu frisar o 
contraste entre ambos. 

Palavras ele ouro, prenhes de patriotismo e de clhrividencia 
que para gaudio de quem as ler e orgulho de quem as conce-
beu vou reproduzir, pedindo ás leitoras que nellas meditem e 
dellas tirem o maximo proveito, traduzem com mais vigor o que 
acima esbocei: 

"Não podemos reformar o nosso coração affectuoso e sen-
timental de brasileiras, nem dominar a exuberancia de vida e 
amor que herdámos do firmamento azul e da natureza magni-
fica de nossa Patria 1 

A mulher é o ente mimoso que veiu ao mundo para ser o 
sorriso da existen eia do homem; toda a sua força está na fra-
gilidade, todo o seu poder na sua meiguice. 

Criatura amorosa, delicada, cheia de corajosa resignação, que 
acompanhe e auxilie o homem na ardua tarefa de civilização e 
progresso, é esse o verdadeiro papel ao qual Deus destinou a mu-
lher. Esse, sim, creio ser o bom Feminismo que nos ennobrecel" 

E, agora, só me resta felicitar-te pelas tuas ideas nobres e 
agradecer-te a elevada prova de consideração que tiveste para 
com a mais humi'lde de tuas amiguinhas que, affectuosamente, te 
~umprimenta: Lis de Frwwe." 
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N.º 47. - Da "Gazeta de Batataes", numero 859 e 860: 

"Dous feminismos. 

A despeito das roupagens berrantes que, como innovação, 
traz e ostenta, o feminismo já teve, ha muito, a sua solução. 

Querer descobrir-lhe novas attribuições e virilizal-o a ponto 
de o alçapremer ao fastígio de factos revolucionantes do mundo 
é um extremo que logrará a admiração das turbas e o sorriso dos 
mais ponderados. O papel da mulher ha de ser aquelle que sem-
pre foi, ha de fatal e necessariamente ser mais indirecto que di-
r ecto : a mulher ha de induzir, de inspirar, de servir de factor in-
termediaria para o bem otl para o mal, ha de exercer o papel de 
Eva alliciando-nos para o mal, - ou o papel de Maria, o lyrio 
celeste, transmittindo o orvalho divino ela rehabilitação e da salva-
ção. Dentro desta esphera pairam todas as mulheres que no p as-
sado conseguiram guindar-se para o ceu rubro da ce lebridade e 
todas as outras creações feministas que passaram desilluminacl :is 
pelo facho ela historia . 

Quanto mais o espirita se afoga na historia do passado, tanto 
mais lhe avulta · a grande verdade: "Nihil novum sub sole'', não li a 
mais novidades de ordem moral e social debaixo do sol, as ho-
diernas aspirações já tiveram os seus aspiradores no passado; o 
que hoje pensamos já foi pensado, o que sentimos já foi sentido, 
o que desejamos já foi desejado. E' tão certo isto, fallando da or-
dem moral e soci'al, que as grandes cerebrações dos nossos dias, 
difficilmente attingern a profundidade especulativa de Aristote-
les, Platão, Santo Agostinho e Santo Anselmo. E' já uma felicida-
de, um prazer intellectual, o mais suave sem duvida, comprehen-
der estes grandes genios e descobrir-lhes as peregrinas rutila-
ções da trajectoria immortal dos seus espíritos. O meio mais 
se.guro · para não descahir-se no ridículo e tornar-se um palhaço 
deante desta eloquencia muda, é indubitavelmente o manuseio 
das obras do passado remoto e proximo, a convivencia do nosso 
com o espirita do passado. Fallando da ordem social, todo o ho-
mem cordato confessará que a espantosa avançada dos meios de 
vida em nossos dias, a quasi completa transformação das forças 
physicas. em mechanicas crearam um acervo de novas modalida-
des conducentes aos mais perigosos problemas da vida collectiva. 

Estamos de facto no seculo das luzes - electricas. O triste 
é que o advento destas novas circumstancias engedrou a paraly-
sação da ordem moral e desviou · desastrosamente a attenção elo 
nosso espirita das bellezas espirituaes para as ephemeras scin-
tillações das subsistencias materiaes. A mulher, sempre mais pro-
na para o applauso de encantos visíveis do que o homem, sempre 
mais susceptivel do travor que a vida terrena fatalmente nos ha 
de deixar, agitou as azas da phantasia . e revolveu em sua alma o 
espinho das difficuldades actuaes para sonhar novas éras e dei-
xar-se seduzir por um cumulo de miragens que não passam, de 
facto, de miragens. 

Seria entretanto muito contraproduce t . des.we_zo destas 
' esperanças femininas por um sorriso d iT011ia 0,u 1de <wmi;iaj~ão . 
O que geralmente se perde de vista, ataµdade que le itnô,ufü;t -
velmente aos extremos mais perigos s ridículos, é que a Sifu -
ção precaria da mulher não é exclusivamente o fructo da muta-
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ção das circumstan cias materias e sociaes, m as sobretudo a atro-
phia e a degenerescencia da ordem moral. Emquanto se não r e-
mediar este lado o feminismo jam ais p oderá conseguir a sua ver-
dadeir a durabilidade. 

Estabelicida a fi nalidade da vida do homem e da mulher 
neste mun do, garantida em todos os lances da sorte a sua forta-
leza moral, a mulher não pr ecisará n em desejará muitas attr i-
buições novas para a manutenção de sua dignidade e dos sem cli -
r eitos . Gritem o que quizerem, os sociologos superficiaes dos nos-
sos dias, que, em horas de pensar mais sereno e refletido hão de 
attingir fatalmente a verdadeira chaga do feminismo. Na cer teza 
de ser aqu elle o mal que deve ser sanado e de ser ainda o factor 
das reivindicações femininas de hoje, é que affirmamos que o 
feminismo já teve a sua solução no passado, e que o presente 
apenas lhe deve dar alguns retoques e fazer algumas rest ricções 

'para ser collocado no seu verdadeiro logar e verdadeira dignidade. 
Fariam pois muito bem as feministas e os feministas dos 

nossos dias se perquirissem mais a fundo as causas deste movi-
mento, se se embebessem no passa.do onde existiam e brilhavam 
espíritos femininos que ainda não foram excedidos pelas borbo-
letas dos nossos tempos. Quasi sempre a sua influencia foi mais 
indirecta, ainda mesmo nas famosas estrellas que realçavam o 
brilho dos Thronos do Velho Mundo pela sua acção immediata, 
que dirigiram o seu povo e a sua nação através das mais deso-
ladoras situações. Antes de corroborar o nosso modo de pensar 
com um ou outro exemplo, espacemos o ambito em que, segundo 
a nossa opinião, devem aninhar-se as esperanças e os esforços 
da mulher no nosso tempo. 

A raiz do feminismo está na luta pela ·existencia. Nas gran-
des cidades um sem numero de mulheres estão entregues a si 
mesmas. Lutam pelo pão de cada dia e não conseguiram tim 
companheiro para · a vida, ou porque a natureza as privou dos 
encantos do bello sexo, ou porque a sua pobreza afugenta os 
pretendentes, nos quaes a união· já se não baseia no amor, mas no 
interesse pecuniario. Este exercito de mulheres tem tanto direito, 
como qualquer outro, de exercer uma profissão que lhe assegure 
os meios de subsistencia. Ora, estes meios foram em grande es-
cala substituídos pela força bruta das machinas e das fabricas. 
Logicamente, a estas pobrezinhas só resta um recurso: concor-
rer com o homem para a posse dos cargos publicas. Dahi nasce-
ram as justas aspirações do voto. - A sociedade, as autoridade~ 
não se movem para o nosso bem estar; façam os pois as autori-
dades com os nossos elementos. - E' intuitivo este modo de pen-
sar, certamente. A estas mulheres dem-se pois os cargos publi-
cas. Não são esposas nem mães. sobra-lhes tempo para ganha-
rem honradamente a vida em misteres que de per si não podem 
redundar em prejuízo da sociedade. O que acontece, porém? Es-
tas desamparadas da sorte ficam na penumbra e devem servir de 
fulcro ás aspirações das feministas exaltadas, illustradas e ricas: 
daquellas feministas que deixam as suas companheiras na mise-
ria e desolação e fazem viagens de propaganda pelos paizes es-
trangeiros e .encaram o feminismo sob um aspecto muito diverso 
do nosso. Estas proclamam a necessidade· da dignificação, d.a 
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exaltação da mulher; a mulher ha de ser deputada, ha ele ser 
presidente, ha de ser commanclante de exercitos e senadores da 
r epublica. Esquecem-se que antes disto a mulher ha de ser mu-
lher, isto é, por uma disposição inherente a sua natureza, ha de 
ser mãe, ha de ser esposa, ha de ser educadora dos seus filhos, 
ha de ser rainha do seu lar e felicidade de seu esposo. 

Como, porem, algumas das mais avançadas percebessem logi-
camente o illogico dessas attribuições dentro do circulo dos · de-
veres de mãe e esposa, começaram a apregoar o divor cio, o amor 
livre e outras estopadas da mesma estofa. Não ha duvida, foram 
pelo menos consequentes, mas isso só depois de uma inconsequen-
cia flagrante, o fructo das multifarias, materialisações de todos 
OS' nobres ideaes da mulher. 

Onde está, então, o remedio? Qual o meio de salvar estas 
duas categorias de feministas: as desamparadas e as enfatuadas? 
Destas ultimas o tempo se encarregará, e das primeiras a reli-
gião, a igreja catholica. Se já forem filhos desta Igreja a sua si-
tuação, a sua rehabilitação se effectuará logicamente pela ver-
dadeira comprehensão da vida: se o não forem, as mulheres ca-
tholicas se devem encarregar dellas, como já o fazem com lison-
geiras esperanças muitas senhoras catholicas de S. Paulo. Se no 
voto está a sua salvação tenham o direito do voto, ellas e todas 
as mulheres: da eleição de um bom ou mau candidato muito de-
pende a suavisação de males remediaveis: do voto dependerá a 
salvação de muitas que do contrario nunca encontrariam uma 
tabua de salvação. 

A grandeza das grandes mulheres da historia firma-se sem-
pre na grandeza dos sacrifícios que empregaram para a miti-
gação dos males existentes, firma-se na caridade, firma-se na ma-
gia dos encantos com que induziram os homens para o comrnet-
timento de grandes actos de heroismo, de arte, de litteratura. Não 
podemos especificar agora. Deixemos esta parte para outro tem-
po. Convençam-se as brasileiras que a eloquencia de uma Chap-
man Catt não pode solapar uma tradição santa e nobre de quasi. 
vinte seculos. A dignificação da mulher não pode basear-se nos 
principios estouvados de uma peregrina enfatuada. A sua dou-
trina sem o balsamo refrigerante da mais humana e da mais di-
vina das consolações que é a esperança de uma eterna. Nos seus 
innumeros artigos sobre o feminismo a senhorita Diva Nazario 
expande idéas, por vezes, um tanto vagas e elasticas para não 
servirem de r epasto a espiritos extremistas ou nimiamente exal-
.taclos em face das reivindicações feministas dos nossos dias. A 
despeito das roupagens berrantes que, como innovação moderna, 
traz e ostenta, o feminismo já teve ha muito tempo, a sua solução. 
Querer descobrir-lhe novas attribuições e verilizal-o a ponto de 
o alçapremer ao fast\gio de factor revolucionante do mundo é 
um extremo que logrará a admiração vaga das turbas e o _sorriso 
dos mais ponderados e tambem "das mais ponderadas". O papel 
da mulher ha de ser aquelle que sempre foi, ha de fatal e neces-
sariamente ser mais indirecto que directo: a mulher ha de indu-
zir, de inspirar, de servir de factor intermediaria para o bem ou 
para o mal, ha ·_de exercer o papel de ·Eva alliciando-nos para o 
mal - ou o papel de Maria, o lyrio celeste, transmittindo o or-
valho divino da rehabilitação e da salvação. Dentro desta es-
phera pairam todas as mulheres que após uma jornada passage-i-
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ra desta vida, poderá deslumbrar, mas nunca convencer, nunca 
satisfazer ou remediar a sorte das desdito!las neste mundo. 
11-5-1923. D. N." 

N.º 48. - Da "Gazeta de Batataes", numero 869: 

"Dous_ feminismos. 

Não fosse o artigo com titulo acima ter sido publicado na 
"Gazeta de Batataes", em disfarçada resposta aos meus despre-
tenciosos mas sinceros escriptos sahidos no mesmo periodico, 
certamente não estaria occupando agora a attenção dos seus dis-
tinctos leitores, e subtrabindo mn tempo mui precioso aos meus 
estudos e affazeres, para vir encher as columnas da "Gazeta" 
em replica talvez ousada e importuna a mais um anonymo que, 
por rara coincidencia, assigna com as iniciaes de meu nome, ci-
tado no proprio artigo. 

O autor anonymo apraz-se em considerar minhas "idéas um 
tanto vagas e elasticas para não servirem de repasto a espíritos 
exaltados em face das reivindicçõões femininas dos nossos dias". 

As minhas idéas teem seguido sempre uma e unica rota: a 
de sustentar, o qi.1anto m'o permittem minhas forças, as reivin-
dicações femininas entre nós, para a continua elevação da mu-
lher em todos os sentidos, o reconhecimento de seus direitos ci-
vis e politicos os mais amplos e completos, afim de alcançar uma 
cooperação sua cada vez mais henefica no ennohrecimento do lar 
e da Patria. 

Sinto muito o anonymo D. N. não ter sido um cidadão com 
nome definido, um cidadão com ou sem "idéas elasticas" para, 
com a honestidade e o conceito de sua pessoa, dar azo a uma 
apropriada analyse do que expende. 

Um anonymo é sempre um intrometttido bisonho em assump-
tos sérios que receia a luz offuscante da sã critica. Si não fos-
se assim, a decisão dos pleitos seria entregue em segredo aos 
Juizes e estes apenas assignariam com um nome supposto, varian-
do este conforme as circumstancias e o pouco caso que ligariam 
ás suas proprias decisões, ou então assignariam simplesmente de 
cruz, o que seria mais facil e menos incommodo ainda. 

O Sr. D. N. é, sem duvida, outra recruta do exercito dos sim-
ples desoccupados que andam a -encher tiras de papel com in-
genuidades, si bem que applicando, na expedição inconsciente e 
irreflectida de idéas medievaes, bons conhecimentos de lexico-
logia, mas não deixando de resvalar, irreflectidamente talvez, no 
emprego de termos (aqui não reproduzidos) que a mais elementar 
decencia publica condemna. 

Quem quer seja o Sr. D. T., tenho a certeza de que, si ti-
vesse assignado um nome conhecido e de responsabilidade social, 
,não teria usado os termos que usou, nem teria cabido nas contra-
dicções flagrantes ao bom senso em que cahiu, teria, emfim, 
passado o seu artigo no crivo cerrado de sua personalidade. 

Já respondi a tantos anonymos, por não encontrar quasi ou-
tros contendores, e por falta de tempo ora faço um ponto · final, 
deixando de me demorar mais neste caso. 
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Aqui ficam bem patentes os meus escriptos, util mas des-
pretenciosamente assignados, ao julgamento imparcial e justo da-
quelles que, intelligentemente, se compenetram da ineluctavel for-
ça da evolução social, tida, nos paizes os mais civilisados, como 
benefico á Patria de cada um e portanto á Humanidade em ge-
ral. . S. Paulo, 28 de Julho de 1923. - Diva Nolf Nazario." 

PARA TERMINAR 

No que reproduzo acima, não figuram alguns pequenos arti-
gos de phantasia em que, de passagem, ha simples referencias ao 
voto feminino. 

Alguns dos artigos dados contem egualmente partes assim 
redigidas, mas apresento-os para reforçar o que em outro lugar 
eu já disse, afim de se convencer o l eitvr do pouco valor em 
que certas pessoas teem as justas reivindic~ções femininas, . e 
para não fugir, neste confronto, â reproducçao do que lhe se3a 
contrario. 

E assim não julguei ter de me demorar em considerações 
inuteis a r espeito; o leitor intelligente poderá tirar delles as de-
ducções que convierem. 

N.º 49. 
de 1923: 

CASOS ANNEXOS 
D "A Cigarra", numero 200, de 15 de Janeiro 

"FEMINISMO 

Tem sido causa de grande controversia e de muito gasto de 
rhetorica a questão do voto feminino. 

Os homens estão vtgilantes na guarda das suas prerogativas 
e não querem arriscar a prova; a maioria considera a concessão 
de votos ás mulherés um salto no abysmo, uma loucura que os 
alarma profundamente. Considerando que o advento desse dia 
t errivel está duvidoso, ou p elo menos ainda longe, limitamo-nos 
a discorrer um pouco a esse respeito, esperando que a nova era 
desponte para o nosso sexo, assim como despontou para as classes 
inferiores. Os oradores mais convencidos dos direito do povo 
não poderão negar que esses direitos sejam sagrados tambem 
para as mulheres, considerando-se o estado actual da sua evolu-
ção civil e moral. Não é preciso lembrar todo o immenso alcance 
das vantagens legaes que os homens tomaram para si, immensa-
rnente superiores aos daquella que idealmente representa a sua 
companheira: não é preciso lembrar os casos frequentes de ma-
nifesta injustiça que levantaram o véo, mostrando que, debaixo 
da apparencia de· egualdade commum, existe a mais completa 
inferioridade civil. 

E' evidente que a mulher casada não deve votar. A mesma 
lei que lhe prohibe contrahir obrigações, firmar actos publicas, 
assumir ' encargos legaes sem autorisação do marido, veda natu-
ralmente á mulher subtrahir-sé á tutela do conjuge mais forte na 
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sua fé politica e ·administrativa. E seria uma sabia e prudente 
salvaguarda da instituição matrimonial, ·que ficaria, sem duvida, 
compromettida com novas causas de conflicto domestico, cujas 
consequencias pódem ser graves. De resto, a mulher, que tem 
como seu representante legitimo o marido, deve logicamente re-
conhecer nelle a faculdade de cuidar dos direitos de ambos, mes-
mo quando o marido seja o mais imbecil dos homens e ella do-
tada de grande superioridade de espírito. Por outro lado, a expe-
riencia demonstra quanto póde a influencia de uma mulher in-
telligente e ambiciosa no animo das pessoas que estão sob o seu 
dominio fazendo suavemente pressão subtil e tenaz efficacissima, 
insinuando as suas idéas para que fructifiquem no espirita de 
outrem. 

Mas, hoje, ha uma classe de mulheres que vive do proprio 
trabalho e não espera auxilio nem conforto de ninguem, nem 
espera casaP. Quem poderá pôr em duvida a pureza da missão 
da mulher na familia? Quem poderá negar que é a sua tarefa 
mais bella, mais nobre, mais desejavel, porque se dedica á forma-
ção dos caracteres e dos sentimentos nas gerações futuras? Mas, 
se olharem em torno de si, verão que o numero de mulheres que 
não têm familia propria, augrnenta consideravelmente. Os ho-
mens sentem, cada vez menos, inclinação pelo casamento; a mu-
lher isolada não é mais um phenomeno. Trabalha, estuda, faz a 
sua carreira corajosamente, com esforços dignos de considera-
ção: procura na vida outras satisfações e outras idéas quando as 
mais poeticas e sentimentaes lhe s·ão negadas. E, então, porque 
recusar á mulher culta, á mulher madura, possuindo individuali-
dade juridica, os direitos que se concedem á gente inferior e 
rude, na maioria dos casos, inconscientes da missão confiada aos 
legisladores? 

Deixem á familia as suas tradições: a creação de dois entes 
independentes e distinctos no ambiente domestico seria fatal á 
instituição familiar, que depende de uma perfeita harmonia de 
vistas e de ideaes, capaz de r eunir os conjuges num unico senti-
mento de solidariedade, de reciproca confiança. Mas dêm á 
mulher privada das alegrias da maternidade, da ternura dos 
affectos conjugaes, na medida, no gráu, na progressão conve-
niente, o posto que o adiantamento dos tempos ' lhe permitte as-
pirar, e talvez, a sua actividade, ainda pouco exercitada, as pre-
rogativas do seu espirita tão differente do seu pela versatilidade, 
pela adaptabilidade, pela mais rapida intuição, não terão que se 
arrepender . 

A historia ensina que, todas as vezes que um elemento novo' 
vem fazer parte da constituição civil e politica, depois do pri-
meiro momento de desordem e confusão que provoca, succedem-
se melhoramentos innegaveis na ordem da sociedade e no equili-
brio das leis. Dêm a palavra á nova voz que se levanta com ardor 
e firmeza; a sua hesitação não fará senão retardar o advento fe-
minino, não poderá mais eliminal-o definitivamente. A sua ex-
periencia eliminará as incoherencias; o elemento perturbador que 
apparecerá a principio, será gradualmente absorvido pelas ener-
gias sãs, e, talvez, dessa collaboração resultarão melhor defeza 
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para a familia e mais solidas fundamentos para a sua familia e 
mais solidas fundamentos para a sua estabilidade. Da leitora e 
collaboradora - Desconhecida R. A." 

N.º 50. D' "A Cigarra", numero 201; 

"FEMINISMO 

Tenho diante de mim o numero 200 da interessante "Cigar-
ra'', de 15 de Janeiro p.p. e, na secção de "Collaboração das Lei-
toras'', vejo um novo artigo sobre "Feminismo." 

Pela assignatura "Desconhecida" não seria de interesse traçar 
estas linhas, por ser o anonymato, quando publicamente não fir-
mado, sempre a designação de um ente dubio; mas o assurnpto e 
algumas considerações de "Desconhecida" darão certamente §ús 
á presente publicação. 

A affirmação que "Desconhecida" apresenta com tanta evi-
dencia, de que mulher casada não deve votar e a referencia a leis 
que providencial e tutelarmente restringem os direitos civis da 
mulher, não serão, em breve, si não todas, pelo menos grande 
numero dellas, cousas desusadas, quando se tiver francamente 
reconhecido e firmado o valor da mulher, não só como ente in-
dispensavel no lar domestico, mas tambem como elemento apro-
veitavel para a Nação. Terminado estará, então, o papel despre-
zivel de "subtil insinuação" que lhe attribue "Desconhecida" para 
"dominar o mais imbecil dos homens." 

. Assevera "Desconhecida" que tambem "os homens sentem, 
cada vez menos, inclinação pelo casamento." 

"Desconhecida", que, em outra parte desta revista, apparece 
como poeta, terá encontrado algures dados positivos para tal 
asserção? 

Pois, no termo estatistica, definido, em 1749, por Achemwall, 
professor de direito publico, e creador da palavra, vou ver si 
acho, como desejaria, uma base para sustentaculo da affirmação 
de "Desconhecida", que certamente não desconhece a importan- · 
eia da estatistica, tão bem definida por Moreau de J annes, como 
sendo uma sciencia mui differente da geographia, da historia, da 
economia politica ou mesmo, direi eu, dos sonhos dos poetas. 

Consultando as importantes obras de Dufau, Quételet, Legoyt 
e o livro feito com cuidado e consciencia por Schnitler, que não 
deixa de ser superado pelo trabalho do modesto e laborioso sabia 
Mauricio Block, chega-se a cimentar a convicção de que não se 
póde mais deixar de recorrer á estatistica como sciencia nurnerica 
indispensavel ao bom funccionamento de uma nação, para a justa 
cobrança de impostos, o estabelecimento de forças militares, de 
tarifas alfandegarias e tantos outros elementos imprescindíveis 
á prosperidade de um povo. 

Pelos ultimas e meticulosos dados demographicos officiaes 
registrados, achamos, para a cidade de S. Paulo, que de 26.040 
habitantes em 1872, ella passou a contar 528.295 habitantes em 
1919, com 7,33 de casamentos por mil habitantes neste ultimo 
anno, tendo havido 6 por mil em 1918. 
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Si considerarmos a epocha entre 1894 e 1919, encontramos 
um decres'Cimo no coefficiente da natalidade, quando o da nupeia-
lidade foi successivarnente de 3,48 até 7,33 por mil, effectuando-se 
o maior numero de casamentos, para ambos os sexos, entre 20 e 
25 annos. 

O mesmo crescimento de coefficiente da nupcialidade é veri-
ficada em grande numero de outros paizes e cidades, S. Paulo 
occupando o 24.° lugar entre as agglomerações mais importantes. 

O coefficiente da nupcialidade por mil habitantes é superior 
em S. Paulo ao de Marselha, Buenos-Ayres, Madrid, Berna, San-
tiago, Va1paraiso, Florença, Messina, Milão, Genova, Lille, etc., 
onde todavia sempre vai crescendo, não obstante os desastrosos 
effeitos financeiros da grande guerra. 

Estes algarismos simplesmente servirão para provar que, 
muitas vezes, affirmações feitas para apoiar causas perdidas, con-
têm mais supposi.ções do que boas verdades. 

Quem sabe si "Desconhecida" tivesse assignado um nome co-
nhecido, ·os termos do seu artigo teriam sido outros nalguns 
pontos. 

Termino, pois, malgré moi, com a conclusão de que, ao envez 
da affirmação de "Desconhecida",- e não obstante todas as dif-
ficuldades · da vida, a porcentagem de casamentos continúa aug-
mentando. 

E, finalmente, retribuindo as suas boas festas para 1923, con-
gratulo-me com o remate de seu artigo, onde se digna prever o 
successo final do feminismo que, como uma nova seiva, vivificará 
a Nação, nobilitando, com o brio feminino, a política que os jor-
naes, á una voce, não se cançam de desqualificar. - Diva Nolf 
Ncuario. S. Paulo, 12 de Fevereiro de 1923." 

FRANÇA 

Infelizmente, na culta França, no paiz latino que serve de 
Iabaro á sciencia, não vingou a consagração dos direitos da mulher. 

O grande impecilho, naquelle paiz, foi, ao qu.e parece, o receio 
d e prevalecerem ideias ultra r eligiosas de uma maioria feminina 
sobre o elemento masculino cada vez mais escasso ou indifferente. 

Si assim é, foi "uma clamorosa injustiça, pois querer impôr:, 
de qualquer fórma, opiniões de uma minoria, opinões que só ella 
reconhece opportunas, não póde dar bons resultados. 

Numa democracia nada ha mais justo do que o governo que 
o povo creou para si e pelo seu voto independente. 

A maioria esmagadora do eleitorado francez tem o direito de 
escolher um governo da forma que lhe apraz, entregando a chefia 
do Estado a um bispo, a um atheu, a um pope, a um anarchista, a 
um ministro protestante, a um bolchevista ou a outro represen-
tante qualquer de uma opinião. 
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ITALIA 

Pelas ultimas noticias, par ece que a Italia ser á a primeira na-
ção puramente latina a adaptar o suffragio feminino. 

O Sr. Benito Mussolini já se declarou favoravel á innovação. 
Por emquanto elle faz algumas restricções, que certamen te, em 

breve desapparecer ão . 
Os factos mundiaes estão a clamar em toda a parte por sua 

concessão franca e incondicional. e nenhum paiz que se dá fóros 
de civilisado, poderá escapar á ·grande evolução. 

O Sr. Benito Mussolini, pauperrimo servente de pedreiro, an-
drojoso refugiado da policia de sua terra, na Suissa e na França, 
não se deterá quando ver em perigo a sua posição, ou r eceiar uma 
sombra possível ao prestigio de sua personalidade. 

H.enegado por sua patria, renegado em Preclappio, sua cidade 
natal, r epudiado por toda a burguezia, que via em seu nome de 
anarchista um a especie el e terror, um r evolucion ario perigoso, elle 
não teve siquer o suffi ciente para ad•quirir um berço para sua filha 
recem-nascicla, tendo, para isso, de levar ás costas um sacco de 
palha que um alborcador generoso lhe dera de presente. 

O Sr. Benito Mussolini que fora preso dous annos por ter exci-
tado á r evolta os operarios contra os proprietarios em Doria, e 
que fizera prevalecer suas ideias revolucionarias extremistas no 
Congr esso de Reggio Emilia, ell e o director elo "Avanti'', viu-se 
alfim diante do grande clilemma do successo ou da derrota: ficar 
só contra todos do seu partido, arrostar com o odio terrivel de 
todos os seus companheiros ou ficar a seu lado. 

Mediu o r isco enorme e a possibilidade de uma compensação 
adequada. Não hesitou; abandonou seu part ido, tomou posição op-
posta á massa, chegando assim ao cumulo de gloria e poder a que 
assistimos. 

O Sr. Mussolini," soldado na LyJ:iia, heróe do Carso e de Capo-
retto, é comparavel aos que na historia - receberam a luz; nada 
se parecendo menos com o que teem sido do que o que se tor-
naram. 

Nas luctas aceradas do destino, elle, que aprendeu a amoldar-
se ás influencias novas e que ainda disso deu provas em attender 
ao pedido da princeza Yolanda, quanto á reintegração de mulheres 
nas repartições governamentaes, não impedirá a realisação do suf-
fragio feminino, logo que a sua urgencia se manifestar, pois não 
ha partido algum, por mais forte que se julgue, na possibilidade de 
resistir, sem desapparecer, ás evoluções naturaes e justas da hu-
manidade. 

Por mais assentados que sejam os receios daquelles que detêm 
os poderes, de trazer tal concessão transformações a seus pontos 
ele vista, não poderão fugir a ella. 

O suffragio feminino e as justas reivindicações da mulher se-
rão, em breve, uma realidade em toda a parte. 

NOTAS 

Do "The Women Citizen ", de 16 de Dezembro de 1922: 
"The Fascisti are anti-feminists . Mosolini is not only an anti-

suffragist, but one with no open mind. U. S. A. Catt Chapman." 
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Pelo telegrapho: 

Roma, 6-3-1923 - Os jornaes dizem que, dado o apoio que lhe 
presta o sr. Mussolini, o projecto, concedendo o direito de voto 
politico aos emigrantes italinaos, será approvado pelo Parlamento. 

Roma, 14-3-1923 - O sr. Benito Mussolini, chefe do governo, 
recebeu a commissão pro-divorcio, nada entretanto, assegurando 
acerca das suas intenções relativamente áquella reforma. 

Acredita-se, porém, que o sr. Mussolini, em vista da orien-
tação do seu governo, favoravel ao estabelecimento de um "modus 
vivendi" cordial com o Vaticano, não tomará nenhuma iniciativa 
a favor do divorcio. 

Roma, 21-3-1923 - A administração das estradas d e ferro 
do Estado vae dispensar a quasi totalidade das mulheres nelfa 
empregadas durante a guerra, em substituição dos empregados 
chamados ás armas. 

Roma, 30-3-1923 - De um artigo do .Sr. Mussolini, sobre o 
liberalismo: "O communismo e o fascismo estão fóra do libe-
ralismo." 

Roma, 4-4-1923 - Em virtude de uma intervenção da prin-
ceza Yolanda serão mantidas as mulheres na administração fer-
roviaria, na ·proporção de 50 ro. 

Roma, 12-4-1923 - A sra. Esther Lombarda, leader suffra-
gista, depois de entrevista que teve com o sr. Mussolini sobre a 
concessão do direito do voto ás mulheres, disse que o chefe do 
gabinete é amigo do feminismo e não seu inimigo (o grypho é do 
sr. Mussolini). Affirmou que o sr. Mussolini considera o direito 
do voto como premio ao merecimento do homem, o mesmo aconte-
cendq em relação á mulher, a cuja virtude se deve de não ter 
sido dissolvido a familia italiana durante a guerra. 

Roma, 17-5-1923 - No Congresso do Suffragio Feminíno, a 
delegada britannica, Mac Millan, disse que as mulheres e os ho-
mens devem traibalhar harmonicamente em todas as questões que 
affectam a communidade. 

Roma, 18-5-1923 - O papa Pio XI recebeu ·hoje vinte e cinco 
senhoras suffragistas, que tomaram parte no congresso da Allian-
ça Internacional Feminina. 

O pontifice, referindo-se a uma resolução desse congresso, 
disse-lhes que era favoravel á elevação moral da mulher, mas 
não approvava certos pontos do programma da Alliança, como, 
por exemplo, o relativo ao divorcio. 

. Roma, 19-5-1923 - Mil e duzentas senhoras de todos os pai-
zes, que tomaram parte no Congresso Feminista, passando pelo 
edificio da Camara dos Deputados, receberam do sr. Mussolini a 
promessa de que o governo neste anno cogitará da concessão do 
direito de voto ás mulheres italianas. 

Padua, 2-6-1923 - O sr. Benito Mussolini, chefe do governo, 
por occasião da inauguração do congresso das "fascistas" femini-
nas das Tres Venezas, p'rommciou eloquente discurso, declarando 
que a mulher sempre teve um papel preponderante na determina-
ção dos destinos da humanidade e que, portanto, deve ter direito 
ao voto. 
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Roma, 2-6-1923 - O deputado Giovanni Baviera continuou 
houtem na Camara a discutir a reforma do Codigo Civil, dizendo 
que as causas da nullidade do casamento deveriam ser mais bem 
definidas do que são actualmente. O orador affirmou que muitos 
italianos reconhecem que a lei do divorcio é uma necessidade. (0 
grypho é dos jornaes). 

Roma, 3-6-1923 - O sr. Mussolini approvou, em Veneza, o 
projecto de lei de reforma eleitoral e política, comprehendendo 
a concessão do direito de voto e elegibliidade, nas eleições com-
munaes, a certas categorias de ·mulheres. 

Roma, 4-6-1923 - Um communicado official diz que a re-
forma eleitoral elaborada pelo governo e o projecto concedendo 
o direito de voto ás mulheres serão enviadas á Camara immedia-
tamente. 

Roma, 6c6-1923 - O conselho de ministros approvou, por 
unanimidade, o projecto concedendo o voto administrativo ás 
mulheres condecoradas com a medalha do valor militar ou do 
merito civil e ás mães dos soldados mortos na guerra, ou que 
tenham exercício effectivo de patrio poder ou tutella ou que te-
nham obtido promoção no curso elementar. de instrucção. (São 

. concssões que constituem manifesto palliativo, e manifesto receio 
do poder já evidente de uma intervenção, desagradavel para al-
guns, da mulher nos negocios publicas. Taes concessões já 
representam alguma cousa na victoria do feminismo, mas não o 
que deveriam ser, pois o direito de voto da mulher deve ser amplo 
e incondicional.) 

Roma, 9-6-1923 - Foi presente á Camara o projecto que re-
gula o direito de voto administrativo ás mulheres. 

-Roma, 6-7-1923 - O sr. Menotti Serrati, ex-director do orgam 
socialista "Avanti ! " o qual se achava preso, foi posto em liber-
dade, graças a uma sentença do juiz de instrucção, conforme já 
foi noticiado a qual absolveu tambem outros socialis>tas, accusa-
dos de conspiração contra o Estado, por terem divulgado o ma-
nifesto da Terceiro Internacional de Moscou contra o "fascismo ". 
(Um ex-director do "Avanti! " preso por ordem de outro ex-di-
rector do "Avanti!"; interesses políticos e situacionistas apenas, 
ao que parece.) 

Roma, 31-7-1923 - Por iotermedio do seu irmão, o sr. Mus-
solini fez doação de cem mil liras ás escolas de Predappio. 

Roma, 16-8-1923 - O jornal "II Cittadino" assegura que o 
rei Victor Manoel conferirá o titulo de duque de Castellamare 
Adriatico ao presidente do conselho de ministros, sr. Benito 
Mussolini. 

Nota. - E' de se esperar que, em breve, qualquer política 
·dominante, na Italia, restabeleça o seu credito integral, r epresen-
tado pelo cambio, unico factor real e material de prova da excel-
lencia de um governo, e que a lira se equipare pelo menos, ao 
franco francez, que theorica e metallicamnte lhe é identico. 

E a França, tendo soffrido, pela guerra, muito mais do que 
a Italia, na devastação do seu territorio, tal equiparação virá 
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constituir urna demonstração eloquente e positiva do valor do 
"facismo" ora em evidencia contra o "li.beralismo." 

De "Le Petit Journal illustré", Paris, numero 1689: 
" ... Même auec ime fle11r. 
Est-il donc nécessaire que la loi s'en mele, la loi et ses graves 

représentants, ses rnagistrats cravatés de blanche hermine et tout 
fareis de vieux textes poussiéreux? Non, selon le rnot du poetc 
persan, il n'est pas permis de battre une femme, rnême avec une 
f!eur et d'apres la jurisprudence française d'aujourd-hui, un rnari 
n'a jamais le droit de frapper son épouse. 

A notre époque qui se flatte de liberté et de justice, il a fallu 
pourtant' un arrêt de la Cour de cassation pour en décider ainsi. 
Cet arrêt est tout r écent. Il annulle un jugement d'un tribunal ele 
simple police acquittant un mari contre lequel plainte avait élé 
portée pour coups donnés à sa femme. Et l'un des attendus pré-
cise: 

"L'exercice de l'autorité marital e, en vertu de laquelle X ... 
aurait agi, ne peut comporter l'emploi d'un moyen de coercition 
qui constitue une infraction à la loi pénale. " 

Ce respect de la personne humaine, même et surtout quand 
il s'agit d'une tendre moitié, est une conception toute moderne. 
Longtemps des moeurs moins galantes fleurirent dans les diver-
ses parties du monde. La loi ancienne de l'Inde décrétait par 
exemple : 

"Il n'y a pas d'autre Dieu sur terre, pour la fernrne, que son 
maitre et seigneur, le rnari. Si le rnari rit, la fernme rira; si le 
rnari pleure, elle pleurera. Si le rnari s'absente, la femrne jeunera, 
couchera sur le sol et négligera sa toilette. Si le mari bat sa fem-
me, elle lui baisera les mains respectueusernent et lui demandera 
pardon d'avoir excité sa colere. Si la femrne est infidele, son 
mari pourra la crucifier, ou Ia brfrler, ou la couper en morceaux." 

Les Grecs, plus réservés, disaient seulement, par la bouche 
d'Aristote: "Il faut toucher sa fernrne prudemment et séverement." 
Du rnoins, c'est Montaigne qui l' affirme. Quant aux Rornains, on 
connait les brutalités de leur code: l'épouse avait pour eux Ia 
situation soei ale et farniliale d'un enfant: son mari possédait sur 
elle un véritable droit de vie et de mort. Quoi d'étonnant à ce que 
cette rnentalité barbare ait imprégné l'ancienne législation fran -
çaise fiere de son atavisme latin? 

On en trouve la trace, adoucie il est vrai, dans notre vieux 
droit coutumier. Ainsi, d'apres l'ancienne couturne de Bergetac, 
un rnari ne pouvait pas, sauf si les coups donnés avaient en"trainé 
la mort ou des blessures graves, être cité en justice pour avoir eu 
la main leste, " d'autant, dit cet article, qu'il le sernble faire pour 
bon zele et pour châtirnent et correction." La coutume du Beau-
voisis accorde au mari les rnêmes droits en cas de démenti, d'in-
jures ou de désobéissance de la part de la femme. 

Cette supériorité de l'hornme et ce droit de correction ma-
rital, la littérature de l'époque, les révele à chaque page. Dans tous 
les fabliaux du rnoyen-âge, le bâton est le troisieme personnage 
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indispensable dans un ménage, à charge, pour la femme, de se 
venger autrement. Boileau le constate dans un vers frappé comme 
une sentence: 

La femme est une esc laue et ne sail qu'obéir. 
Dans le théatre de Moliere, on trouve maints autres exemples. 

Le plus fameux se rencontre dans les premieres scenes du liié-
decin malgré lui. Sganarelle, en dispute avec MartinP, empoigne 
un bâton ct tape en àisant: 

- Voilà le vrai moyen de. vous apaiser. 
Mais un voisin, M. Robert, intervient et Martine trouve tout 

naturel alars de protester: 
- Voyez un peu cet impertinent, s'écr ie-t-ell e, qui veut empê-

cher les maris de battre leurs femm es! ... Mêlez-vous de vos affai-
resl ... Il me plait d 'être battue. 

Et M. Robert convaincu, se tourne alars vers Sganarelle: 
- Compere, d it-il, je vous demande pardon de tout mon coeur. 

Faites, rossez, battez comme il faut votre femme. Je vous aiderai, 
si vo us le voulez 1 

II Y a, dit-on, des femmes qui, à l'exemple de Martine, aiment 
à être battues. Mais il est rare, je crois, qu'elles le proclament 
ainsi publiquement. L'usage, au contraire, est qu'elles s'insurgent. 
Le code, aujourd'hui leur donne raison. II n'y a qu'un exemple, 
je crois, d'un jugement qui leur ait donné tort. C'est un arrêt de 
la Cour de Chambéry, en date du 4 mai 1872. · 

Il s'agissait d'une jeune femme contre laquelle le m ari avait 
obtenu la séparation de corps pour faute grave et qui présentait 
une demande reconventionnelle pour coups reçus. Parmi les 
attendus de l'arrêt déboutant la demanderesse, on en peut lire 
quelques-uns comme ceux-ci: "L'association conjugale a pour chef 
le mari et il est de son devoir, plus encore que de son droit, de 
diriger la femme, de compléter son éducation morale lorsqu'elle 
est jeune et de prendre avec fermeté, les moyens nécessaires pour 
cela. - Autant la femme doit être protégée contre une brutalité 
imméritée et persistante, autant il est impossible de ranger tou-
jours, parmi les injures et sévices graves, les actes de correction 
ou même de vivacité .maritale. - Ses réponses revêches ont pu 
amener quelques actes de vivacité de la part du mari." 

Ce jugement est le dernier qui soit imprégné du vieil esprit 
latin. Le récent arrêt de la Cour de cassation en a fait table r ase. 
II n'est personne, je pense, pour le regretter, Donc, messieurs, 
tenez-vous-le pour dit: ne frappez pas votre femme! Et vous, 
Mesdames. . . ne vous frappez plus 1 

Claude Francueil." · 

PALESTRA realisada no edificio do Cine Theatro Republi ca, 
em 21 de Março de 1923: 

"Exmas Senhoras. 
Cumulando-me de honras o convite, feito pela União Femi-

nina de S. Paulo, para aqui tomar a palavra sobre sociabilidade, 
só devo á vossa incalculavel deUcadeza achar-me desempenhando 
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t ão arduo encar go, e não é sem m otivos que faço um sin cero 
app ello á vossa indulgencia para r elevar as innumeras lacunas 
d a minha reco nhecida incompetencia. 

O thema que me indicaram t alvez vos poder ia agradar si 
fo sse desenvolvido por outrem, com menos simplicidade, mais 
litteratura e outra amplitude de conceitos. 

As minh as occupações e a vastidão do assumpto tornaram a 
.minha tarefa quasi imprevista, por isso r esta-me agradecer-vos 
pela paciente attenção com que me ter eis ouvido. 

Serei breve. 
Fallar-vos sobre sociabilidade, que é apenas a aptidão de 

viver em sociedade, é fallar-vos da mulher, ente indispensavel no 
convívio social, é percorrer as differentes epochas para indagar 
qual foi a sua participação na communidade terrestre, é chegar 
então aos dias em que vivemos par a observar qual está sendo a 
sua cooperação na assembléa universal em cada uma de suas 
partes, é estudar finalmente quaes os meios favoraveis á sua 
melhor intervenção no comido mundial, tendente ao seu proprio 
desenvolvimento intellectual, para o constante progresso e bem 
da humanidade. 

O grande Cicero disse: "ad .societatem communitatemqu.e ge-
neris humani'', e é bem certo que nascemos para a sociedade, pois 
em toda a parte e sempre a sociedade tem · sido o estado natural do 
homem. Este não pode viver sem ella. E sem ella, não poderia 
desenvolver suas faculdades physicas, intellectuaes e moraes. Sem 
o concurso de seus similhantes não poderia viver, e estaria con-
demnado a uma rapida destruição. 

Fóra da sociedade, os sentimentos generosos do coração se-
riam abafados; nenhuma invenção, nenhum progresso poderia 
realisar-se. O homem é, pois, como disse Aristoteles, um ser emi-
nentemente social, e é positivo que a sociabilidade só se desen-
volve pela reunião dos entes. 

Convencida disto é que 'a União Feminina de S. Paulo inau-
gurou o Departamento de Sociabilidade. O seu fim é organisar 
reuniões com parte litteraria, musical e de declamação, para cul-
tivar os bons sentimentos e ampliar os conhecimentos geraes· da 
mulher por meio de palestras, conferencias e troca profícua de 
idéias. 

E' facto que o individuo sem a sociedade é um ente abstracto, 
tanto como a sociedade sem os individuos. 

Nada ha mais falso do que o pretenso estado de natureza, 
sonhado por certos philosophos, como Hobbes, Spinoza e J. J. 
Rousseau, no qual os homens teriam vivido isolados entre si, sem 
laços de especie alguma. 

A familia foi sem duvida a primeira sociedade da especie 
humana, resultando da propria natureza das cousas: a fraqueza 
physica da mulher e o tempo consideravel requerido para uma 
criança chegar a cuidar de si e defender-se. 

A familia é uma sociedade embryonaria, susceptivel de cres-
cimento e de desenvolvimento indefinidos . 

. Nas tribus selvagens é a unica sociedade que ainda impera, 
pois geralll)ente reconhecem um maior, avô ou pai, como chefe 
commum. 

Em seguida, pelas necessidades geraes, os homens abdicaram 
da maior iiarte de seus direitos para viver em sociedade, como 
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hoje a vemos, delegando esses direitos a um poder constituido, o 
Estado, encarregado dos interesses collectivos da communidade, 
evitando assim um estado de vida em que o philosopho inglez 
Hobbes diz que o homem seria um lobo para o homem: homo 
homini lupus, escapando portanto a uma lucta destructiva e a 
uma miseria intoleravel. 

A sociedade teria nascido, quer de um contracto, os homens 
tendo convindo viver em commum e estabelecer acima delles um 
poder encarregado de manter a paz, quer de um puro accidente, 
certos homens, mais babeis ou mais fortes que os outros, tendu 
imaginado de constranger estes ultimos a viv rem d'oravante 
em paz. 

A sociedade não deve alicerçar-se na força, mas deve ser o 
resultado da intelligencia e da moral do homem, e tender á boa 
conservação da especie e ao aperfeiçoamento de todos, no triplo 
ponto de vista physico, moral e intellectual. 

O individuo, para cumprir o seu destino, precisa de tres 
cousas: trabalhar e gozar do fructo do seu trabalho, progredir, e 
ser livre. 

Esses requisitos só podem ter uma solução adequada com a 
justa e completa concurrencia de todos os individuas que com-
põem a sociedade. 

Nunca 'ie encontraria a solução pelos systemas heteroclitos 
do divino Platão, com sua Republica, cuja base era a escravidão; 
do chanceller Morus, com a sua ilha Utopia, que completando as 
ficções de Platão ou do fogoso Munzer, imaginou uma especie de 
Bolchevismo; do frade italiano Campanella que, com a sua Ci-
dade do Sol, governada por UJI,l grande Metaphysico, primeiro 
ideou o Phalansterio do philosopho francez Fourier, em que a 
immoralidade é completa; das ideias de Morelly, com a sua Basi-
liade·; da seita dos Mormons; dos Quakers; ou até das reformas 
parciaes de Justiniano, imperador de Roma; ou do Santo-Simo-
nismo, que em p arte vai tendo uma applicação em muitos paizes, 
quanto aos impostos progressivos, para o nivelamento da fortuna 
particular. 

Não; a verdadeira e a mais benefica sociedade será obtida 
por uma conveniente sociabilidade, em que se encremente o pro-
gresso physico, moral e intellectual. 

Ora, nesse tentamen, os prestimos da mulher são insubstitui-
veis, e de reuniões como esta, em palestras repetidas e levadas 
com criterio, podem surgir elementos de um beneficio geral para 
o individuo, para o lar e, portanto, para a conectividade. 

A mulher compenetrando-se assim do nobre e elevado papel 
que r epresenta na communhão social, esforçar-se-á, cada vez mais, 
em augmentar a sua illustração, a sua utilidade. 

Taes considerações levam-me, infallivelmente, ao meu terreno 
predilecto; o voto feminino . 

Desculpar-me-ão esta minha ousadia, pois não pretendo me-
lindrar as opiniões de quem, por ventura, não acompanhe as mi-
nhas. 

Refiro-me, simplesmente ao voto feminino,. para salientar que 
é, a meu ver, o valioso meio que lhe resta para alcançar o com-
pleto aproveitamento das ideias que muitas vezes tem boas e exe-
quiveis, em beneficio de. si propria e da collectividade. 
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Dizem, sim, que o cerebro da mulher não equivale o do ho-
mem, e que é uma utopia esperar que sua intelligencia se desen-
volva. 

E' pelo uso de alguma cousa, pela applicação de um invento 
que se lhe apparecem os effeitos e que lhe vem os correctivos. 

Portanto, concluirei, com as palavras de Livio de Castro: Da 
prehistoria á banharia a mulher foi claramente, ostensivamente 
uma propriedade analoga a um animal domestico de pouco valor. 
Da barbaria ao industrialismo, hoje iniciado, a mulher é subenten-
didamente uma propriedade de valor gozando de restrictos direitos. 
(A familia, em •qualquer accepção, é posterior á sociedade, é um 
resultado e não uma causa daquella.) A familia, na accepção ety-
mologica de Co-escravidão, começou com a mulher utensílio vivo, 
tendo como origem primitiva e remota a noção ele propriedade. A 
instituição da familia e a da escravidão não são unicamente analo-
gas, são identicas e provem do direito de conquista. A familia, na 
accepção moderna de sympathia por consanguineidade, começa 
com a transacção commercial em que além dos contractantes, ven-
dedor (pai) e comprador (marido) toma parte o vendido (mu-
lher). A vida da mulher nos estádios atravessados pela especie 
humana equivale a uma selecção em que o cerebro é desprezado 
por inutil. As mulheres que teem uma psychose menos patente, é 
só porque foram submettidas a uma selecção ou sequestro que 
pr,ovocou esse resultado, estancando a sua evolução. A educação 
actual da mulher está em contradicção com a direcção da evolu- · 
ção intellectual. Não ha impossibilidade alguma para uma evolu-
ção mental de toda a mulher submettida a condições sociaes ana-
logas ás do homem . Sem a educação a evolução humana tornar-se-
á estacionaria. 

Assim sendo, devemos procurar, por todos os meios decorren-
tes de uma boa sociabilidade, organisar e reorganisar as leis ten-
dentes ao bem-estar e á equitativa emancipação da mulher bra-
sileira, donde emanarão numerosos e beneficos effeitos para d 
engrandecimento da Nação para conservar o nosso Brasil, já tão 
culto, sempre e sem contradicta no gremio dos povos civilisaclos. 

E é principalmente a nós mulheres, que cabe o papel de es-
tabelecer uma verdadeira e sincera sociabilidade, a nós de nos 
unirmos n'um só pensamento de Justiça e ao mesmo tempo de bon-
dade, para a realisação completa dos nossos ideaes ! 

Diva Nolf Nazario." 

Do "Jornal do Brasil", Rio de Janeiro, de 9 de Janeiro de 1923: 

"De uma cajadada, quatro coe lhos. 

A Quarta Gamara do Tribunal Correccional de Paris acaba de 
proferir um julgamento que interessa, ao mesmo tempo, o direito 
domestico, o cocligo dos bons costumes, a relação social dos sexos 
e a pedagogia infantil. E', como se vê, uma sentença que abrange 
quatro ramos de actividacle, e que. de alguma fórma inicia uma no-
va jurispruclencia, que talvez seja adaptada por outros juízes. 
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O caso, na sua simplicidade, foi o seguinte : 
Um menino e uma menina brincavam juntos, no ultimo verão 

parisiense, dentro de um vasto pomar. O pequeno, num desses ges-
tos impen sados, proprios da edade, atirou sobr e o rosto ela sua 
amiguinha o resto de uma pera, que saboreara . A pequena, em re-
presalia, fez pontaria com o caroço de um pecego, e ele modo tão 
desastrado, que cegou um elos olhos do adversaria. 

O pae do menino propoz uma acção ele in demnisação e, o 
juiz julgando procedente a queixa; conclemnou o pae da menina 
a pagar o damno que ella causou ao seu companheiro ele brin-
quedos. 

Interessante, acima de tudo, é o motivo em que se fundou o 
magistrado para fundamentar a sua sentença: "O gesto de Maria 
foi devido á falta de vigilancia e a um defeito de educação. Se o 
pae não podia estar presente no local para vigiar o modo por que 
brincava a sua filha, devia, ao menos, prohibir que ella se entre-
gasse a jogos com rapazes, mesmo que fossem da mesma edade. 
Não tomando esta precaução, commetteu uma falta, pela qual pre-
cisa responder". 

Fica, assim, juridicamente interdicto ás meninas o brinquedo 
com os meninos, sob pena de darem prova de má educação! Per-
mittir que uma filha se divirta com um camarada, com o mesmo 
numero de annos, é uma contravenção de que a justiça póde exi-
gir reparação!! 

A sentença, que obriga as moças a guardarem a distancia dos 
rapazes, parece ter sido proferida por um juiz anti-feminista. Ellas 
procuram hoje a mais completa communbão de acções e não ad-
mittem essa vigilancia que lhes quer impor a justiça franceza. o 
ataqu e do rapaz, r espondeu com egualdade de armas, a menina 
parisiense. Se o talo de uma pera não produz o mesmo resultado 
que um caroço de pecego, é bom lembrar que a aggressão a soc-
cos, por exemplo, é respondida, muita vez, pela bala do revolver. 
E os juizes reconhecem sempre a legitima defeza. 

Estava Maria no seu direito de r evidar o golpe do adversa-
ria. E nesta época de reivindicações femininas, devemos reco-
nhecer que a pequena promette ser uma suffragista respeitavel." 

Do "Jornal do Brasil", Rio de J aneiro, 19 de Janeiro de , 1923: 

"De uma cajadada, quatro coelhos . .. 

As reivindicações femininas. 
Da Srt." D. Diva Nolf Nazario, Secretaria Geral da Alliança 

Paulista pelo Suffragio Feminino, recebemos a seguinte carta: 
"A' illustrada redacção do "Jornal do Brasil". - No numero 

do "Jorn al do Brasil" de 9 do corrente, deparei com uma noticia 
intitulada "De urn a cajadada, quatro coelhos" e, como algum to-
pico se refere ás reinvidicações feminisnas, peço a amabilidad e de 
um agasalho para estas linhas. · 

Sempre leio com a maior attenção e muito interesse tudo 
quanto chego a ver escripto sobre feminismo, e tambem sempre 
considero indispensavel responder, na medida de meus bem li-
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mitados conhecimentos a tudo quanto encontro de injusto ou de 
absurdo a respeito de feminismo. 

No caso verten te referir-me-ei sómento á sentença do tal juiz 
francez, pois os commentarios dessa illustre redacção são judi-
ciosos. 

Não se póde comprehender que um juiz, e de Paris ainda, te-
nha esquecido o seu alto cargo para ousar escrever e assignar 
uma sentença tão r idícula. 

Admittamos que "um caroço de pecego, lançado por uma me-
nina", possa cegar a um menino que tenha os "globos oculares 
bem constituidos". . 

Será um caso raríssimo, mas, pela noticia, é verdadeiro. 
Admittamos tambem que o pae da menina seja directamente 

responsavel do desastre que póde contar entre os de mais excep-
cional acaso . 

Mas o que não se póde admittir, é que tal desastre acontecesse 
unicamente por ter sido o caroço de pecego lançado por uma me-
nina contra um menino, e dahi inferir que as meninas não devem 
brincar com meninos. 

As dedncções Jogicas do tal juiz fazem-me duvidar sincera-
mente da veracidade da reproducção da noticia, e prefiro, em hon-
r a daquelle juiz, suppor que houve algum erro typographico no 
jornal donde VV. SS. tiveram a occasião de extrahir a noticia. 

O desastre poderia, em identicas condições, ter-se <.lado si 
o caroço de pecego tivesse sido lançado por um menino contra 
uma menina, ou mesmo por um menino contra outro menino, ou 
ainda por uma menina contra outra menina. 

Nada, portanto, tem que ver no desastre citado, o sexo da 
"grande culpada" e do "pequeno victimado". 

Que o tal juiz seja ou não anti-feminista, isto lá depende das 
opiniões pessoaes delle, mas em vir a publico com o descomedido 
absurdo de querer attribuir a acção malfazej a de um caroço de 
pecego ao sexo de quem o lançou, vae um ahysmo que o pobre juiz 
com sua ridícula e furiosa prevenção n em poude enxergar. 

Que o Universo o perdôe. Diva Nolf Nazal'io." 

CASAMENTO E DIVORCIO 

Não raras vezes, ouvi externar a opinião de muitos acredita-
rem ser o feminismo contrario ao casamento. 

Ultimamente ainda, apoz a brilhante estréa de minha distinc-
ta collega da Faculdade <le Direito, a Srt.ª Adalzira Bittencourt, 
"A Gazeta", desta Capital, ao descrever a entrevista de um seu re-
dactor com ella, publicou: 

- Agora, uma ultima pergunta, senhorita: é feminista? 
- Quanto se pode ser! 
- E' pois inimiga dos homens... . não se casará ... 
E a minha intelligente collega respondeu-lhe com muito pro-

posito: 
- Inimiga? porque? Acho que o casamento é uma necessi-

dade. 
Vemos, pois, que parece crença assentada ser impossível, en-

tre nós, a mulher cogitar siquer em alguma reforma legislativa 
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para melhorar a sua posição e a de seus filhos na sociedade, sem 
ser antagonista irreductivel do casamento. 

Tal opinião corrente e profundamente erronea deve ser com-
batida afim de que, pelo menos, os homens intelligentes façam uma 
ideia conveniente das consequencias normaes e utilitarias a re-
sultarem da realisação pratica das justas reivindicações feminim'" 

Os maiores e as maiores feministas casaram-se bastando citar 
o grande Stuart Mill, na Inglaterra, as sras. Carrie Chapman Catt, 
nos Estados Unidos e Marie Vérone, na França. 

Os nossos mais abalisados jurisconsultos, sem mesmo procura-
rem moldes no estrangeiro, são unanimes em reconhecer a defi-
ciencia ou a contradicção flagrante e impropria de nossas leis, no 
que concerne os direitos da mulher. 

Quanto ao divorcio as opiniões, naturalmente, divergem: 
aquelles que não teem queixa do casamento são desfavoraveis ao 
divorcio e, vice-versa, aquelles que não tem de se louvar da vida 
conjugal propendem para uma separação legal. 

Eu, pessoalmente, não tive tempo de approfundar o assumpto, 
o tanto ;mfficiente para a cimentação de uma opinião propria. 

Lembro-me que, antes da guerra, estando eu na Europa, o meu 
insigne conterraneo o Dr. Altino Arantes, então brilhante deputado 
federal, escrevera a meu pai, pedindo livros especiaes para maior 
illustração de seus eloquentes discursos, n a Gamara, por occasião 
da discussão de um projecto sobre o divorcio. 

Até agora, não me foi dada a opportunidade de ler os debates 
a respeito, mas ainda pretendo fazel-o e estudar essa parte da nos-
sa legislação que tão de perto toca aos interesses da mulher. 

Por emquanto, dous casos bem simples dão-me a reflectir. 
Supponho dous lares. 
A. Primeiro casal. Vivem ambos os conjuges na melhor har-

monia possível; durante longos annos p enaram em conjuncto e 
gozam, actualmente, do fructo de um trabalho honesto, rodeados 
por seus filhos que, na paz do lar, colhem os melhores elementos 
de educação social. 

. B. Segundo casal. O marido alcançou desposar (a fortuna 
da, ... ) sua actual consorte por palavras e actos falsos. Elle, de 
natureza perversa e indolente, esbanja todos os haveres da com-
munhão; ella, mãe de familia exemplar, vê-se na dura contingen-
cia não sómente de fazer os trabalhos domesticas, mas ainda de 
prover ao sustento do lar, soffrendo, além de tudo, as peiores se-
vicias de quem passa dias e noites fóra, gastando ainda parte do 
necessario penosa e honestamente adquirido pela esposa. 

Restaria a saber, portanto, si a mulher deve, em todos os ca-
sos passiveis, revestir-se, indifferentemente, do vetnsto manto de 
martyr, sem jamais poder nutrir a mínima esperança de fruir os 
beneficias de alguma lei positiva que force o marido a cumprir, 
quando os esqueça, seus deveres mais sagrados de marido e 
de pai. · 

Pretendo voltar ao assumpto que considero tão importante 
quão interessante. 
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ADDENDA 

Em apoio ás r eivindicações femininas não transcrevo opi-
niões dos numerosos autores abalisados que trataram da materia, 
porque são tantos que o quadro deste livro não o permitte. 

Para prova da import::rncia do assumpto que, hoje em dia, se 
vai tornando universalmente victorioso, citarei os autores abaixo, 
de cujas obras os interessados poderão fazer valiosas comparações 
e colher convenientes deducções a favor dos direitos inconcussos 
da mulher: Aguanno, Amiaud, Almeida Nogueira, Araujo Castro, 
Arthur Orlando, Barbalho, Bandry, Benedici, Bic-Mazzoni, Bischoff, 
Bluntschli, Bonfante, Borges Carneiro, Bridel, Carle, Carlos Carva-
lho, Ch. Gide, Charmont, Chironi, Chrystal Macmillan, Cimbali, 
Clovis Bevilaqua, Cobelli, Coelho ·da Rocha, Coelho Rodrigues, 
Consentini, Correia Telles, Cunnigham, Cruet, Deloncourt, Demo-
lombe, Dorado Monteiro, Ducange, Dupagnet, Eberstaller, Ende-
mann, Estellita Tapajóz, F. Besta, Felicio dos Santos, Ferreiro, 
Foul, Fouillée, Ger.ber, Gilberto Vidigal, Gil Vidal, Glasson, Grimm, 
Guerreiro, H. Lenoble, Homero, Huc, João Arruda, João Chaves, 
João Monteiro, Lafayette, Laurent, L. Duguit, Lehr, Livio de Cas-
tro, Louis Copin, Lombroso, L. Teixeira, Mackeldey, Maebius, Ma-
haffy, Maria Carvalho, Maria de Lacerda Moura, Marie Parent, Ma-
rie Vérone, Martinho Gar cez, Mello Freire, Michelet, Mourlon, No-
vicow, Oliveira Lima, Padelletti, Parcaud, Pedro Lessa, Pegas, Pin-
to Ferreira, Planiol, Pontes de Miranda, Porchat, Poubelle, Fren-
tice Mulford, Prescott, Rivarola, Rodieri e Pont, R. Poincaré, Ros-
sel et Mentha, Roth, Royer, Russomano, Sanchez Roman, Sc.:hroe-
der, Schulte, Scalioja, Smiles, Smith, Spencer, Stuart, Mill, S. Vam-
pré, Tarde, Teixeira Bastos, Teixeira de Freitas, Teixeira Men-
des, Theophilo Braga, Vicente Ráo, Viterbo, Wharton, Wilhem e 
outros. 

Passo, todavia, a transcrever um parecer de uma capacidade 
universalmente firmada, o eminente jurisconsulto brasileiro, Dr. 
Clovis' Bevilaqua, principalmente quanto á mulher casada cujos di-
reitos soffrem, até hoje, maior restricção: 

"A incapacidade da mulher casada é uma persistencia do an-
tigo direito que tende a desapparecer, pois não tem fundamento 
nem na biologia nem na sociologia. 

O sexo, só por si, quasi que não exerce influencia no Direito 
Civil. A mulher não pode ser tutora, salvo a avó; não pode ser fia-
dora, salvo em determinados casos; não pode ser testemunha em 
testamentos ordinarios, mas admittida a funccionar como tal em 
testamentos nuncupativos e em codicillos. Estas restricções não se 
justificam. Existem, q11ia receptum est. Mas, si por um momento 
as examinarmos, veremos que não resulta a sua razão, e mais que 
são contradictorias. A mulher não pode ser fiadora, mas poderá 
ccmtrahir essa obrigação em garantia de dotes, si renovar a fian-
ça prestada pela pessoa de quem fôr h erdeira, si fôr herdeira de 
afiançado, si receber do afiançado a quantia ou o objecto da fiança, 
si enganar o credor, si fô:r cllmmerciante, tutora ou curadora. Tan-
tas excepções parecem que irtutilisam a regra. Não pode ser tes-
temunha em testamentos ordinarios, mas tem capacidade para ser · 
testemunha em outros actos civis e, o que é mais grave, em tes-
tamento inteiramente confiado á memoria e a fidelidade das tes-
temunhas, como é o nuncupativo. Ainda mais: a mulher não 
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pode. prestar seu testemunho para a validade dos testamentos 
ordinarios mas pode testar! 

Essas restricções, porém, não importam numa incapacidade 
ainda que relativa; é com o casamento que esta se verifica, sob 
o fundamento de que a direcção da sociedade domestica deve ser 
entregue ao marido, e essa direcção não tem sido comprehendida 
sinão como importante limitação na capacidade civil da consorte. 

Entretanto, dentro das fronteiras tranquillas do direito civil, 
é licito esperar, da reflexão e da justiça, a formação de uma so-
ciedade domestica, formada em bases menos egoisticas do que a 
da autoridade, da supremacia. O affecto e o respeito recíprocos 
são elementos que dev.em hoje preponderar na familia, p ara dar-
lhe uma constituicão mais liberal, mais humana, e actualmente, 
mais solida. Si os · conjuges são chamados a exercer funcções dif-
ferentes na vida da familia, não ha nessa circumstancia razão pa-
ra se estabelecer a inferioridade de um delles. 

A incapacidade da mulher casada subsiste em alguns systemas 
juridicos actualmente em vigor, como o francez, o portuguez, o 
h espanhol, o italiano, o hollandez e o argentina; já desappareceu 
de outros, que melhor traduzem o estado de consciencia juridico 
em nossos dias,. como sejam o allemão, o norueguez, e de alguns 
estados norte-americanos e o inglez. 

Nota 18 (do autor). - Não quero demorar-me na discussão 
desse ponto, aliás importantissimo de sociologia juridica. Já sobre 
elle me externei no DIREITO DA FAMILIA § 29, e n a discussão 
do projecto de codigo brasileiro (Trabalhos da Gamara dos De-
putados, vol. IV, pag. 113; - Em defeza, pag. 93-96). Seja-me ain-
da permittido dar, nesta nota algumas outras inducções bibliogra-
phicas que por varias aspectos, interessam o assurnpto. Em 1.º 
lugar, citarei a extensa e luminosa nota B. de Fadda e Benza ás 
Pandects de Windscheid, I. pag. 740-753, onde vêm discutidos os 
varias aspectos jurídicos da questão e apontada uma excellente bi-
bliographia. 

Capacidade da mulher nos systemas juridicos primitivos: Her-
mann Post, Rechtswissenschaft, p. 42; Ethnologische Jurispru-
denz, I. §§ 42-72, II. § 12 ; Grundlagen des Rechts; Fustel de Cou-
lange. "La Cité Antique", liv. II; Summer Maine, "Etudes sur l'an-
cien Droit", Caps. II a V; Dareste, "Etudes d'histoire du Droit", 
etc. . . ( Continúa aqui uma longa enum eração dada pelo autor.) 

Direito Patrio. - Além do que fica exposto no texto, vejam-se 
quanto ao Velleiano, o erudito estudo de Bulhões Carvalho: "O 
Velleiano e a incapacidade civil da mulher", onde se· elucida por-
que no direito romano a mulher er a retida em condição juridica 
inferior (Direito, vol. 85, pag. 28 e segs.). 

Mulher advogada. - Em direito patrio, foi agitada esta ques-
tão, opinando urna commissão do Instituto de Ordem dos Advo-
gados que não ha lei prohibindo a mulher de advogar e que impor-
tando esta prohibição uma causa de incapacidade, somente pode-
ria existir quando declarada em lei. Subscreveram este parecer os 
Srs. Barão de Lorêto, Baptista Pereira e Bulhões de Carvalho (Di-
reito, vol. 81, pag. 305-313); e, mais tarde, o Instituto deu-lhes a 
sua approvação. Opinião contraria foi sustentada pelo sub-procura-
dor do Districto Federal em parecer de 9 de Novembro de 1899 
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(Direito, vol. 81, pag. 314-330) e pelo Dr. Carvalho Mourão (Di-
reito, vol. 81, pags. 330-343). 

Em 14 de Novembro de 1899 a Camara Criminal do Districto 
Federal declarára que a mulher diplomada em direito podia exer-
cer a advocacia, votando contra essa decisão o Dr. Muniz Barreto. 
Pouco depois, a 14 de Dezembro do mesmo anno, sendo relator o 
Dr. Muniz Barreto, a Camara decidia em sentido contrario. (Di-
reito .. vol. 81, pags. 420-438.) 

Direito extrangeiro . - Nos Estados Unidos da Arnerica do 
Norte, desde muito, o exercício da advocacia está facultado ás mu-
lheres. Uma lei federal admitte-as a advogar perante o Supremo 
Tribunal. (Lehr, "Droit Civil des E. Unis'', pag. 11-14; "Annuaire 
de législation étrang." IX, pag. 798.) Na Italia, a materia tem sido 
longamente discutida. Fadda e Benza não comprehende porque se 
lhes ha de recusar esse direito (loco citado, pag. 750). Na Russia, 
tambem a questão não foi resolvida, de um modo definitivo. ( Clu-
net, 1898, pag. 217-219) . 

Funcções publicas. - Merece menção especial, a lei de 19 de 
Março de 1901, da Suecia e Noruega, que estatue: "As mulheres que 
preencherem as condições que a Constituição exige dos homens, 
podem ser nomeadas para as funcções publicas na medida que fôr 
determinada por lei". 

Da '' Theoria Geral do Direito Civil", de Clovis Bevilaqua, 1908. 

RESUMINDO 

De tudo quanto precede deprehende-se: 
1.0 que a mulher, tanto quanto o homem, pode sobresahir pela 

in telligen eia; 
2.º que a mulh.er brasileira pode, como a de outros paizes, go-

zar de toda a plemtude dos direitos civis e politicos; 
3.º que, á vi~ta dos preceitos da nossa Constituição, não pro-

cedem as allel;(açoes d.e cidadania, de sexo, de estado, de tributo de 
sangue, etc., invocadas para conservar a mulher em situação in-
ferior ao homem ; 

4.º que o aproveitamento de todos os elementos uteis devem 
concorrer directamente ao progresso nacional e particular; 

5.º que a decisão, quasi por empate, do Congresso Constituin-
te, quanto ao presumido silencio da lei sobre os direitos politi-
cos da mulher e á vista do texto da Constituição, não tinha o valor 
requerido para prevalecer durante mais de trinta annos; 

6.º que a questão da emancipação política da mulher, entre 
nós, sempre foi preterida em favor de outros assumptos, muitas ve-
zes de menor importancia; 

7.º que a nossa Constituição, interpretada a favor de verdadei-
ros esbulhos dos seus preceitos, sempre foi applicada com parcial 
é manifesta prevenção contra a mulher; 

8.º que, em certas epo~bas da antiguidade, a mulher alcançou 
um verdadeiro prestigio, em todos os ramos da actividade humana, 
vindo esta a perder-se com a grande decadencia de Roma, estado 
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que, infelizmente ainda, em muitos pontos, perdura até hoje para 
a mulher; 

9.º que actualmente não tem valor o grande argumento, invo-
cado na Constituinte, pelos adversarias do voto feminino, da não 
existencia em outros paizes de tal concessão naquella epocha; 

10. que, finalmente, si continuar tal estado de cousas, uma re-
forma urgente da nossa lei basica se impõe, para alcançar precei-
tos mais claros e menos antiquados no referente á situação civil e 
politica da mulher. 

CONCLUSÃO 

No Brasil, o feminismo não é mais uma utopia; 
No Brasil, o feminismo tem empolgado todos os espíritos 

adiantados, no sentido da concessão de amplos direitos civis e po-
líticos á mulher; 

No Brasil, o feminismo ba de vencer, como venceram nelle 
todas as ideias justas, nobres e elevadas, como vencem nelle todos 
os emprehendimentos progressistas e utilitarios; 

No Brasil, o feminismo ha de vencer; será acceito, como fo-
ram acceitos aqui e em toda a parte os profícuos inventos e as 
grandes innovações que formam o apanagio indispensavel das na-
ções cultas. 

SPES MIHI EST. 

DIVA NOLF NAZARIO. 





ERRATA 
Devido á falta de tempo, que impediu a rev1sao de repetidas 

provas typographicas, é mister notarem-se, neste volume, os se-
guintes lapsos linotypicos. 

Pagina Linha Onde se vê: Leia-se: 

10 33 fontions fonctions 
17 19 notal natal 
23 16 desse-me disse-me 
29 ?-- o zario. 
29 45 delle delles 
38 26 exiomas axiomas 
38 27 a piados apoiados 
42 50 requimento requerimento 
44 28 Moniz Muniz 
45 7 aprefeiçoamcnto aperf eiçoam ento 
56 41 direito direitos 
56 46 cidadão cidadãos 
57 23 precedem procedem 
57 42 so os 
61 6 e a 
G7 24 valor. valor 
70 36 abolida abolidas 
74 6 sceptismo scepticismo 
74 45 do de 
75 29 então ent ão de 
77 50 accoden1 acodem 
79 11 respectfas respectivas 
81 22 sugeitas sugeita 
83 32 cmn con.1 o 
84 2 feininitas feministas 
86 29 tcn1os tenho 
89 50 dentre dentro 
90 46 apparencia apparencias 
91 22 do de 
93 48 desenvolvi 1nnto desenvolvi1nento 
96 38 encapasse escapasse 
ng 11 1TI CU seu 

102 13 adapção adopção 
103 44 conductores cond uctoras 
108 37 execessivo excessivo 
110 20 10 10 do 
112 39 brasileiros brasileiras 
113 1 n1eio. 111eio, 
113 36 alcance alcance pratico e as suas 

preoccupações versarão 
117 41 treatros theatros 
118 39 botica botanica 
123 30 segura seguro 
129 34 prinliro primeiro 
132 32 ortographia orthographia 
137 40 Agradecço Agradeço 
139 1 atrávés através 
139 8 sepirito espirito 
139 43 acendeu accencleu 
140 25 impeccvel i1npeccavel 
144 53 sofriam soffriam 
H6 42 na n a sua 
H7 39 engedrou engendrou 
149 2 senadores senadoras 
149 17 filhos filhas 
151 35 d i reito dfreitos 
157 21 concssõcs concessões 
160 38 idéias ideias 
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