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Você não pode ver o que eu vejo porque vê o que 

você vê. Não pode saber o que sei porque sabe o 

que você sabe. O que vejo e o que sei não podem 

ser acrescentados ao que você vê e ao que você 

sabe porque são coisas diferentes. Também não 

podem substituir o que você vê e o que você sabe 

porque isso seria substituir você mesmo.  

 

Douglas Adams 
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RESUMO 

 

Essa monografia teve como objetivo compreender a relevância do trabalho da escritora Maria 

Lacerda de Moura no feminismo das décadas de 1920 e 1930. Para isso foram selecionadas duas 

obras da autor, Amai...e não vos multipliqueis e A mulher é uma degenerada. Ambos os livros tem 

como foco principal refletir o papel da mulher na sociedade da época, discutindo questões como 

educação e emancipação feminina, maternidade e casamento. A pesquisa procurou analisar seu 

discurso juntamente com os ideais das feministas do movimento sufragista do mesmo período, 

com o objetivo de compreender a dimensão de sua obra, observando a elaboração e transformação 

de suas ideias, que transitaram nas discussões sobre a importância da educação feminina para a 

emancipação da mulher, na defesa a liberdade sexual, da visão sobre a maternidade como escolha, 

além do discurso do amor plural. No sentido de orientar a pesquisa Foi realizada uma revisão 

historiográfica para refletir sobre a importância de se estudar a história das mulheres. Pensando 

em comparar as diferenças do trabalho de Maria Lacerda com das sufragistas foi feita uma breve 

análise do contexto em que elas escreveram com intuito de identificar os aspectos sociais que 

influenciaram a escrita dessas mulheres, e o porquê de Maria Lacerda se distanciar da lutar pelo 

direito ao voto, integrando as mulheres operárias.  

 

Palavras-chave: Feminismo; emancipação feminina; família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this undergraduate thesis was to understand the relevance of the writer Maria 

Lacerda de Moura's feminist work during the 1920's and 1930's. To acheive this it selected two of 

Lacerda's texts;Amai-vos e não vos multipliqueis and A mulher é uma degenerada?. Both books 

have the same point, exploring women's role in society, and debating subjects like women's 

education, emancipation,maternity and marriage. 

This thesis aimed to analyze her speech alongside the feminist ideals of that Era's Suffragist's 

moviment; with the  goal of undestanding the dimension of her work, analyzing  the elaboration 

and the transformation of her ideas which were debated in discussions about the importance of 

women's education for their emancipation, in the defense to the sexual liberty, maternity as a 

choice and a speech about pluralistic love. 

To guide the research, a historiographical revison was made in thinking about the importance of 

studying the women's history. Comparing Lacerda's work with the Sufragettes' work led to an 

analisys of the context in which the work was written, and to an identification of the social aspects 

that influenced this work. It also explored Lacerda's reasonig for taking distance from the Suffrage 

movement and joining to women workers' cause. 

 

Key words: Feminism;women emancipation;family 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surgiu do interesse em entender o movimento de um grupo de mulheres que 

trabalharam para a conquista do voto feminino no Brasil nas décadas de 1920 e 1930. A princípio 

a pesquisa havia se construído a partir da análise dos escritos desse grupo no jornal Correio da 

Manhã, período no qual Bertha Lutz, Rachel Prado e Armelinda Gama escreviam. Realizei, então, 

diferentes perguntas acerca do movimento e do papel das sufragistas no debate sobre o espaço da 

mulher na sociedade e a visão que estas tinham sobre a ampliação da participação da mulher no 

âmbito público e privado. Questões como a maternidade e a educação apareceram em seus textos, 

contudo acabaram por não suprir a todas as perguntas elaboradas por mim, pois não rediscutiam o 

papel destinado à mulher como fez Maria Lacerda de Moura em toda a sua obra no mesmo período. 

Uma das motivações para a realização desta pesquisa foi identificar certa deficiência da 

produção voltada à educação sobre o tema. Durante a elaboração de um plano de aula percebi o 

pouco espaço destinado ao movimento feminista brasileiro da primeira metade do século XX no 

ambiente escolar, cuja presença foi tratada mais como uma nota de rodapé. Nesse aspecto é 

importante frisar a maneira como a história das mulheres foi tratada nos livros didáticos. Todavia 

este trabalho não tem como foco debater ou revisar a produção sobre o feminismo para o ensino 

no Brasil. 

Como verificado na bibliografia sobre o tema A primeira fase do feminismo é conhecida 

pela intensa luta das mulheres para a conquista do voto, com grande participação de mulheres 

oriundas das classes mais altas. Este discurso em muitos momentos não procurou questionar ou 

romper com os ideais já estabelecidos da sociedade da época, da figura feminina como mãe e 

esposa. O intuito desta pesquisa é compreender a ação das mulheres em outros meios, identificar 

a magnitude dos discursos feministas da época, a importância da escrita das mulheres, a maneira 

como o público e o privado se relacionaram, e a influência dos discursos nas mudanças de 

comportamento das mulheres em relação ao seu papel social. Nesse sentido, esta monografia 

pretende analisar a presença de Maria Lacerda de Moura em oposição aos discursos das feministas 

lideradas por Bertha Lutz, cujo movimento se orientou na conquista pelo direito ao voto.  

Portanto este trabalho se debruça nos escritos produzidos por Maria Lacerda de Moura, 

especificamente sobre os livros A mulher é uma degenerada1, publicado em 1924, e Amai..e não 

vos multipliqueis2, de 1932, com o objetivo de compreender a dimensão de sua obra, observando 

a evolução de suas ideias, que transitaram nas discussões sobre a importância da educação 

                                                           
1 MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada Rio de Janeiro. Ed. Civilização Brasileira. 1932. 
2 Idem. Amai...e não vos multipliqueis. Rio de Janeiro. Ed. Civilização. 1932. 
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feminina para a emancipação da mulher, na defesa da liberdade sexual, da visão da maternidade 

como escolha, além do discurso do amor plural. Ambos os livros tem como foco principal refletir 

o papel da mulher na sociedade da época, discutindo questões como educação e emancipação 

feminina, maternidade e casamento. 

A análise do trabalho de Maria Lacerda de Moura se concentra na orientação dos estudos 

sobre as mulheres, sobretudo na produção feita por elas e também na relevância de suas ações nos 

grupos comunistas e anarquistas, ou no movimento sufragista, cujas participantes eram oriundas 

das elites e classe média. Em Minha História das Mulheres Michelle Perrot busca entender e 

projetar possíveis estudos sobre a mulher, discorrendo sobre as mudanças dessa história, que 

inicialmente destaca as relações no âmbito privado, mas que depois identifica a ocupação dos 

espaços públicos, ainda com a resistência masculina. A autora enfatiza o silêncio em que ficaram 

confinadas, e escrever sobre elas é ultrapassar essas barreiras, “As mulheres ficaram muito tempo 

fora do relato, como se destinadas à obscuridade de uma inenarrável reprodução, estivessem fora 

do tempo, ou pelo menos, fora do acontecimento”3. Segundo ela, escrever uma história das 

mulheres é romper inclusive com o silêncio das fontes, apesar da falta de vestígios há documentos 

que falam delas ou produções feitas por elas.  

 É importante ressaltar o papel da imprensa na projeção das mulheres dentro da história, até 

mesmo em sua escrita. Pela imprensa as mulheres reivindicaram seus direitos, a luta por igualdade 

política, econômica e social, quando não tiveram espaço para suas falas criaram seus próprios 

veículos, exemplos no caso brasileiro não faltam, como de Francisca Senhorinha Motta Diniz, que 

em 1873 fundou em Minas Gerais o jornal O Sexo Feminino, que além de escrever sobre a questão 

do voto questionava a posição da mulher dentro do casamento, estabeleceu, portanto, um local de 

fala. Perrot aponta ainda o papel do feminismo na conquista deste espaço: “Foi o feminismo que 

constituiu as mulheres como atrizes na cena pública, que deu forma a suas aspirações, voz a seu 

desejo. Foi um agente decisivo de igualdade e de liberdade. Logo, de democracia”4, a simples 

presença delas já era um ato subversivo.  

 Assim, podemos considerar subversivo também os escritos de Mary Wollstonecraft em 

Reivindicação dos direitos da mulher, que já no século XVIII reivindicava por melhor educação 

feminina e presença das mulheres em espaços públicos: “Atribuo a causa desse florescimento 

estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto escritos por homens que, 

ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos 

                                                           
3 PERROT, Michelle. Minha história das mulheres.São Paulo. Ed. Contexto. 2006.  p. 16. 
4 Ibidem. p. 162. 
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em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais”5. Maria Lygia Quartim 

de Moraes destaca o discurso emancipatório de Mary, que contestou o discurso dominante de 

subordinação do homem sobre a mulher.  As pautas defendidas pelas sufragistas brasileiras 

exigidas nas primeiras décadas do século XX não se diferenciavam tanto das ideias de Mary 

Wolstonecraft, como também não estavam distante do trabalho escrito por Maria Lacerda de 

Moura nas décadas de 1920 e 1930, principalmente. Identificar as ações dessas mulheres em 

diferentes tempos exemplifica a enormidade do campo de estudo sobre as mulheres, como destaca 

Perrot. 

 É pertinente apontar que o estudo da história das mulheres se estende para além da questão 

do direito à cidadania. A necessidade da mulher de se sentir e se ver representada possibilitou o 

surgimento de estudos mais amplos sobre o gênero: “Para a teoria feminista, o desenvolvimento 

de uma linguagem capaz de representá-las completa ou adequadamente pareceu necessária, a fim 

de promover a visibilidade política das mulheres”6. Exemplo disso são os estudos de gênero, que 

levam outros temas em conta, “a emergência da história das mulheres como um campo de estudo 

envolve, nesta interpretação, uma evolução do feminismo para as mulheres e daí para o gênero; ou 

seja, da política para a história especializada e daí para a análise”7. Joan Scott destaca que a história 

das mulheres tem buscado incluir as mulheres na narrativa da história, como objeto pertencente 

desta, assim o movimento empreendido pelas mulheres colocou a mulher numa categoria social 

separada  

“a história das mulheres confirmou, assim a realidade da categoria “mulheres”, sua 

existência anterior ao movimento contemporâneo, suas necessidades inerentes, seus 

interesses e suas características, dando-lhe uma história”8. 

 

 O surgimento e crescimento desses estudos contribuiu para a mudança na escrita sobre as 

mulheres, não as limitando a um único papel, colocando-as como sujeito da história. Até o 

momento em que a história das mulheres se formou, o trabalho da disciplina possuía um caráter 

incompleto e parcial, desconsiderando o movimento das mulheres como algo pertencente à 

história: “Neste processo, foram fundamentais as contribuições recíprocas entra a história das 

mulheres e o movimento feminista” 9.  

 Para as sufragistas brasileiras, os questionamentos eram distintos e não levavam em conta 

a redefinição do papel da mulher na sociedade em contraposição a isso estavam os escritos de 

                                                           
5 WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher.São Paulo. Ed. Boitempo. 2016.  p. 25. 
6 BUTLER, Judith. Problemas de Gênero. Rio de Janeiro. Civilização Brasileira. 2003. p. 18. 
7 SCOTT, Joan. História das mulheres. In. BURKE, Peter.  A escrita da história: novas perspectivas. São Paulo. Ed. 

Unesp. 1991.p. 65. 
8 Ibidem. pp. 83-84. 
9 SOIHET,Rachel. História, Mulheres, Gênero: Contribuições para um debate. In. AGUIAR, Neuma. Genero e 

ciências humanas. Rio de Janeiro. Ed. Rosa dos Tempos .1997. p. 96. 
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Maria Lacerda de Moura, cujo trabalho se estendia da educação feminina a uma emancipação mais 

efetiva da mulher, inclusive abordando questões sobre a sexualidade feminina. Porém, o 

pensamento predominante deste período defendeu a manutenção dos valores morais e em certa 

medida seu crescimento dentro da esfera pública e privada, como afirma Soihet “tudo que ela tem 

a fazer é compreender a importância de sua missão de mãe, aceitar seu campo profissional, as 

tarefas domésticas, encarnando a esposa-dona-de-casa-mãe-de-família” 10 

 Em seu livro O Feminismo mudou a ciência?, Londa Schiebinger faz um estudo 

mais centrado no espaço ocupado pelas mulheres nas ciências, entretanto é válido destacar que a 

ocupação das mulheres no espaço público em geral é semelhante, como foi o caso do ingresso das 

mulheres nos meios políticos durante a luta pela direito ao voto no início do século passado. Tanto 

na ciência quanto na política a distinção entre as figuras da mulher e da mãe foi lenta, 

“A mulher privada, doméstica, emergiu como um contraste ao homem público, racional. 

Enquanto tal, as mulheres eram consideradas como tendo seu próprio papel a 

desempenhar nas novas democracias – como mães e nutridoras. Os complementaristas 

procuravam eliminar a competição entre homens e mulheres na esfera pública, 

removendo as mulheres dessa esfera” 11 

As mulheres desempenharam um papel social bem definido, de mãe e esposa, como aponta Tania 

Swain em A invenção do corpo feminino:  

“[...] a representação social do ser humano investe os corpos e os define por um sexo 

biologico, dando-lhes um lugar e funções – esposa e mãe para as mulheres – seguindo 

valores determinados pelas significações do social”12.  

   

Observar as dicotomias e convergências do feminismo do início do século XX significa 

pensar a presença feminina como um sujeito ou agente histórico. Apesar de todas as diferenças 

entre as pautas defendidas por Maria Lacerda de Moura e as sufragistas, elas tomaram conta de 

um espaço que até então era restrito, e mesmo que ainda não tivesse sido completamente 

conquistado conseguiam discursar sobre suas demandas. Como apontado anteriormente, as ações 

dos movimentos femininos ou feministas foram determinantes para alteração de seus status social, 

de um lado em conformidade com os preceitos definidos socialmente, de não questionamento 

sobre suas funções nos meios privados e públicos e de outro como uma corrente questionadora 

que se contrapunha aos discursos do próprio movimento das mulheres. Assim percebemos que este 

primeiro feminismo não foi uniforme ou único e dependeu das ações de suas militantes.  

Maria Lacerda de Moura se destaca pela singularidade de seu trabalho, cujos temas 

transitaram do debate sobre a cidadania para uma discussão sobre o papel que cabia à mulher nas 

                                                           
10 Ibidem. RAGO. Cabaré ao lar...  p. 75. 
11 SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? Bauru-SP. Edusc. 2001. p. 142. 
12 SWAIN, Tania. A Invenção do corpo feminino ou a hora e a vez do nomadismo. Textos de História, vol. 8, nº 1/2, 

2000. p. 47. 
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primeiras décadas do século XX. Ela discutiu sobre a condição e emancipação da mulher e o 

impacto dos valores morais e religiosos que a Igreja e o Estado reproduziram e que refletiram na 

maneira como a figura feminina foi posta na sociedade, vinculada sempre ao ambiente doméstico 

e alheia às decisões sobre seu corpo. Para Maria Lacerda, era essencial à mulher o direito por 

decidir sobre o seu corpo, para isso a necessidade do desenvolvimento da educação feminina e 

também da educação sexual. 

Para compreender a transição e papel das obras de Maria Lacerda de Moura selecionadas 

nesta pesquisa, A mulher é uma degenerada e Amai...e não vos multipliqueis, sob o apoio de 

trabalhos realizados acerca dela, sobretudo, Outra face do feminismo: Maria Lacerda de Moura, 

de Miriam L. M. Leite, cujo livro analisa toda trajetória da autora e possibilita um panorama geral 

sobre esta figura, o primeiro capitulo faz uma retomada sobre o movimento da década de 1920, 

principalmente, procurando comparar as ações das feministas sufragistas em contraposição com o 

discurso da escritora, ressaltando o início do movimento e suas consequências dentro dos 

ambientes em que transitou, primeiramente o capítulo discute as noções sobre o que era ser mulher 

nesse período, da relação com a sociedade em geral e dos discursos defendidos por grupos 

masculinos, sejam eles pertencentes à elite ou aos grupos de esquerda relacionados à classe 

operária, anarquistas e comunistas. O capítulo também trabalhará com o impacto sobre a ascensão 

dos discursos da moralidade que deslocou ainda mais a mulher para o espaço da casa e reforçou a 

importância do casamento e definiu o ser mulher e o ser homem dentro da sociedade, do que se 

identificava com o público e o que se identificava com o privado. Além disso destacará a mudança 

proporcionada pelo crescimento do meio urbano, que também reconfigurou essa relação, abrindo 

espaços para novos modelos sociais que abriria caminho para o ingresso da mulher no âmbito 

público, pelas mulheres das classes mais altas e também das mulheres das classes mais baixas 

ocupando o ambiente das indústrias. 

Por fim, procurará entender a presença de Maria Lacerda nesses espaços, quando ainda se 

alinhava ao movimento sufragista até a mudança de seu discurso propiciada pelo anarquismo, além 

do diálogo com outras vertentes que contribuiu para moldar o seu trabalho como escritora, 

defendendo, sobretudo, a independência das mulheres dos papeis que lhes eram destinados. 

O segundo capítulo procurará analisar mais especificamente o trabalho de Maria Lacerda 

de Moura, em especial A mulher é uma degenerada e Amai...e não vos multipliqueis, os temas 

abordados em nesses livros e o desenvolvimento de sua análise sobre a condição da mulher na 

sociedade, além de suas críticas ao cristianismo e ao fascismo, as mudanças de seus discursos e a 

percepção que ela tinha sobre a questão da maternidade e sexualidade da mulher. Para ela, a 

maternidade não poderia ser imposta à mulher, e seria bem mais benéfico para a sociedade se esta 
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pudesse escolher sobre quando ter filhos ou não e se teria filhos ou não, já que de acordo com a 

sociedade era a mulher que contribuía para a formação do cidadão, para a construção da nova 

moral social. 

A partir da análise terei intensão de identificar a dimensão do trabalho de Maria Lacerda 

em comparação com os discursos da época, em especial aqueles proferidos por outras feministas. 

Da crítica ao casamento à defesa pela emancipação feminina e consequentemente a emancipação 

humana. 
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CAMINHOS DE LUTA 

1.1 A DEFESA DA MORALIDADE 

 Nas primeiras décadas do século XX, os mandamentos ditados na sociedade colocam a 

mulher cada vez mais dentro do ambiente doméstico. Os discursos da época se pautavam pela 

preservação da moral, e a figura feminina era central na manutenção desse discurso. Era ela quem 

tinha a responsabilidade de carregar em si a moralidade e transmitir aos filhos para que as gerações 

seguintes conseguissem conservar tais valores. Ela representava a esposa-mãe-dona-de-casa, cuja 

sexualidade era inexistente. Sua presença no meio social não era recomentada, tendo em vista o 

perigo da prostituição. 

 Era necessário então defender e remodelar o casamento, reforçando, assim, seu papel de 

instituição social “a esposa virtuosa foi aclamada e cercada por comandos morais”13. A divisão do 

homem como identidade pública e da mulher como identidade doméstica se evidenciava. 

Configurava-se mais claramente a oposição entre a esfera pública e a privada, a base para a mulher 

se tornar mulher e o homem se tornar homem. Ele, o provedor, e ela a responsável pela honra 

familiar, “isso significa dizer que o julgamento do comportamento do marido pela sociedade 

dependia em grande parte do comportamento da mulher”14. O meio urbano deu um contorno ainda 

maior para essa divisão social, ao mesmo tempo que possibilitou às mulheres integrarem diferentes 

espaços, pois a medida que ocupavam esses ambientes o discurso moralizante tomava conta.  

 A ascensão do discurso da moralidade não se restringia somente às camadas superiores. O 

movimento operário também deslocou a mulher do espaço público do trabalho para o espaço 

privado do lar, “demandando seu retorno ao campo que o poder masculino lhe circunscreveu: o 

espaço da atividade doméstica e o exercício da função sagrada da maternidade”15. Sua participação 

no movimento era aceita, enquanto filhas, esposas ou mães. Nesse sentido lhe foi retirado a 

possibilidade de exercer a vida profissional, política e intelectual. No discurso operário, o homem 

fala por e para a mulher, definindo-a como sexo frágil, tomando uma atitude paternalista, para 

protegê-la e conscientizá-la de sua importância na organização política. Assim não era raro elas 

estarem constantemente associadas à figura da criança, da imagem de incapacidade de agir e pensar 

por si, “a imagem da mãe-sacrifício e da criança-inocência complementavam-se numa mesma 

construção simbólica”16.  

                                                           
13 MALUF, Marina. MOTT, M.L. Reconditos do mundo feminino. In. NOVAIS, Fernando; SEVCENKO, Nicolau. 

História da vida privada 3. São Paulo. Companhia das Letras. 1998. p. 390. 
14 Ibidem. p. 382. 
15 RAGO. Cabaré ao lar:... p. 64. 
16 Ibidem. p. 68. 
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 Essa percepção de defesa da mulher se encaixava nas diferentes camadas sociais, quando a 

luta por seus direitos era pela proibição do trabalho noturno e pela garantia da maternidade. Os 

operários e políticos discursando para legislar contra o trabalho da mulher e da criança, em defesa 

da moralidade familiar afirmavam: 

 

“Certamente podemos encontrar outras expressões das lutas de resistência feminina fora 

do campo minado da política institucional. Afinal, é sobre a questão moral que recai o 

maior peso da opressão sobre a mulher” 17 

 

Elas estavam ainda sob a ótica masculina, que insistia em colocá-las num papel delimitado, de 

ocupação do território doméstico, pois a mulher possuía a “missão sagrada”; era seu instinto 

natural e sua responsabilidade na sociedade. Enquanto entre os operários, a defesa da moral da 

mulher significava proteger a luta de classe, entre os médicos e sanitaristas da classe alta se 

empenhavam em “persuadir “cientificamente” a mulher tanto da classe alta como das camadas 

baixas, de sua tarefa natural de criação e de educação dos filhos”18. 

 Gradativamente a casa vai tomando uma forma definida, onde a moral social é constituída, 

onde a criança se forma para a sociedade. Por preservar em si a moralidade, é responsabilidade da 

mulher o engrandecimento da nação. A presença dela fora de casa significaria, portanto, a 

degradação da família, elas não mais exerceriam a função de mãe e esposa. Diz Rago: “Enquanto 

o mundo do trabalho era representado pela metáfora do cabaré, o lar era valorizado como o ninho 

sagrado que abrigava a “rainha do lar” e o “reizinho da família””19, direcionando, assim, a mulher 

para a esfera privada.  

 O discurso que colocava a mulher no ambiente doméstico conflitava com o papel de fato 

exercido por elas na sociedade do início do século XX: “nas primeiras décadas do século XX, no 

Brasil, grande parte do proletariado é constituído por mulheres e crianças” 20. Margareth Rago 

salienta que a maioria dos documentos sobre o universo fabril foi produzido por médicos 

higienistas, policiais ou militantes anarquistas, socialistas e comunistas, preocupados em organizar 

politicamente o proletariado. “Isso significa que lidamos muito mais com a construção masculina 

da identidade das mulheres trabalhadoras do que com sua própria percepção de sua condição 

social, sexual e individual”21.  

                                                           
17 Ibidem. p. 74. 
18 Ibidem. p. 78. 
19 Idem. Trabalho Feminino e Sexualidade. História das mulheres no Brasil. In. DEL PRIORI, Mary; 

 BASSANESI, Carla. História das mulheres no Brasil. São Paulo. Ed. Unesp. 2004. p. 588. 
20 Ibidem. p. 578. 
21 Ibidem. p. 579. 
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 O contexto desse período é das mulheres ocupando o espaço público, especialmente entre as 

mulheres das camadas mais baixas da sociedade. Sobre a presença das mulheres na indústria se 

percebe maior ocupação da indústria têxtil, cerca de 67,62 no final do século XIX, enquanto que 

no início do século XX em São Paulo 72,74 dos trabalhadores têxteis eram mulheres e crianças. 

Aos industriais era bastante lucrativo empregar mulheres e crianças, deixavam de pagar certos 

impostos e exploravam uma força de trabalho cuja resistência era considerada baixa, “para as 

mulheres, contudo, devia ser bem mais complicado, já que muitas eram obrigadas a se prostituir 

para completar o orçamento”22. 

 O elevado número de trabalhadoras não significou a substituição da mão de obra masculina 

pela feminina, ao contrário, elas foram progressivamente expulsas das fábricas. Todavia, a difusão 

do movimento feminista fez fortalecer e defender a permanência de mulheres no espaço público. 

  O crescimento do meio urbano ao mesmo tempo que fez surgir discursos que orientava a 

mulher ao meio privado possibilitou o ingresso da mulher no espaço público, da ocupação das 

mulheres na indústria e no ingresso delas na imprensa ou em profissões como professora ou 

advogada. Tais ocupações contribuíram para o crescimento dos discursos em prol da cidadania e 

educação feminina. Fazendo crescer movimentos como o das sufragistas e também dentro dos 

meios operários, com a luta por melhores condições de trabalho às mulheres e crianças. 

 No momento em que surgiam os manuais de conduta e comportamento das mulheres no 

casamento, patrocinada pelas elites, havia mulheres contestando essas normas. Mulheres que 

denunciavam abusos ou que pediam maior compreensão e tolerância dos maridos, contudo sem 

romper com os preceitos do casamento. Havia aquelas que defendiam a ruptura com o modelo 

familiar, pregando o amor livre, caso, ainda, como o de Maria Lacerda de Moura. 

 A conjuntura proveniente do pós Primeira Guerra fez aumentar a participação feminina nos 

espaços públicos e consequentemente uma gradativa mudança do comportamento feminino que 

passou a demandar novas oportunidades. Essas oportunidades estavam ainda vinculadas ao que se 

entendia como extensão atribuídas às mulheres, nas funções de enfermeiras, professoras, 

secretárias, etc. Contudo, antes que fossem exercer qualquer atividade remunerada ela deveria se 

dedicar ao trabalho doméstico. 

 

1.1 A OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS 

 O ambiente urbano foi essencial para o desenvolvimento das organizações femininas nas 

primeiras décadas do século XX. Apesar do discurso ainda não ser de emancipação total das 

                                                           
22 Ibidem. p. 581. 
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mulheres, começavam a se afastar gradualmente do ambiente doméstico para se aproximar do 

público. Esse novo cenário proporcionou à mulher a oportunidade de diversificar-se 

profissionalmente, rompendo com os deveres do lar para se deslocar para os domínios sociais. 

Conforme essas estruturas se modificavam os movimentos femininos se formulavam  

“O movimento sufragista (a luta pelo voto feminino) limitou estrategicamente suas 

reivindicações, enquanto os grupos anarquistas e comunistas empenhavam-se na 

discussão da família burguesa e na criação de uma nova moral”23.  

 

 O movimento feminino iniciou-se a partir das associações de caridade, que embora no início 

não tenha sido feminista ou se empenhasse em defender os direitos das mulheres, possibilitaram 

às mulheres transitarem da esfera doméstica para a participação social e política, posteriormente 

se engajando na defesa pela educação feminina. Como aponta Leite: “Dado o isolamento das 

mulheres em suas casas (...) o simples movimento associativo, ainda que de atuação limitada, 

permitiu ultrapassar a instância da família e estabelecer novos vínculos sociais (...)”24. 

 Assim se organizou o movimento feminista das primeiras décadas do século XX, ainda com 

um discurso limitado, sobretudo das sufragistas pelo direito ao voto aliado aos princípios morais. 

Os debates promovidos pelas feministas em seus periódicos apontavam para os benefícios do 

trabalho feminino, não para a degradação, segundo elas uma mulher participante da vida política 

e profissional teria melhor condição para desenvolver seu lado materno.   

Apesar de não questionarem o papel tradicional da mulher existiram grupos que trataram 

sobre a educação, a sexualidade e o divórcio, além das mulheres anarquistas que questionavam a 

exploração do trabalho e não tinham como prioridade a conquista dos direitos políticos. A maior 

figura deste movimento foi Maria Lacerda de Moura. Lacerda defendeu não somente a educação, 

mas também a emancipação da mulher:  

“Em seus argumentos, a mulher tinha papel fundamental na transformação humana, pois 

uma mãe consciente de si seria propulsora de novos valores na sociedade[...] Maria 

Lacerda entendia que a transformação da condição feminina significava um “elo”para a 

emancipação humana” 25.  

 

Ainda que por um período Maria Lacerda tenha apoiado o movimento das sufragistas, seu 

discurso ao longo de sua vida foi mudando, tendo se aproximado mais da classe operária e do 

discurso anarquista. Sua figura deixa evidente que o movimento feminista dessa época não foi 

unitário e haviam discursos divergentes, tanto aquele produzido por Maria Lacerda quanto de 

Leolinda Daltro. Como salienta Londa Schiebinger: “As mulheres nunca constituem um grupo 

                                                           
23 LEITE, Miriam L.M. Outra face do feminismo: Maria Lacerda de Moura. São Paulo. Ed. Ática. 1984. p. 33. 
24 Ibidem. p. 34. 
25 MIRANDA, Jussara Valéria de. “Recuso-me!” Ditos e escritos de Maria Lacerda de Moura. 118f. Dissertação 

(mestrado História) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia. 2006. p. 31. 
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cerrado com interesses, antecedentes, valores, comportamentos e maneirismos comuns”26, suas 

orientações acabam por reproduzir o meio a quem vieram ou pertencem, seja classe, raça, 

orientação sexual ou geração, suas histórias e necessidades são distintas.  

O acesso à educação visava o aprimoramento das funções domésticas e não profissional, 

como mostra Margareth Rago em seu livro Do Cabaré ao Lar27, mesmo nos discursos do 

movimento operário, nesse meio a participação requisitada às mulheres era enquanto filhas, 

esposas e mães: “Certamente, a construção de um modelo de mulher simbolizado pela mãe 

devotada e inteira sacrifício, implicou sua completa desvalorização profissional, política e 

intelectual”28. Nesse aspecto, é interessante ressaltar o discurso marcante que a medicina impunha 

na relação da mulher e a maternidade, o ideal de mulher-mãe teve relevante influência científica: 

“No discurso médico, dois caminhos conduzirão a mulher ao território da vida doméstica: 

o instinto natural e o sentimento de sua responsabilidade na sociedade [...] Tudo que ela 

tem a fazer é compreender a importância de sua missão de mãe, aceitar seu campo 

profissional as tarefas domésticas, encarnando a esposa-dona-de-casa-mãe-de-família” 29 

 

Mesmo não possuindo o mesmo prestígio social na época, é possível destacar a ação de 

mulheres no meio operário tais como Ernestina Lesina, socialista, Elisabeta Valentim e Elvira 

Boni, anarquista e Laura Brandão, comunista, além de Maria Lacerda de Moura. 

Presentes na imprensa, o discurso das mulheres se destacou pela manutenção do papel da 

mulher no lar com o cuidado com os filhos e esposo. Entre as suas pautas mais usuais estavam a 

função da mulher na garantia da igualdade social entre os sexos, no direito à cidadania e 

participação da mulher nos negócios e política, contudo não discutiam alterar profundamente a 

ordem social vigente: “É visível a intenção de idealizar culturalmente o espaço privado da casa, 

enobrecendo a função da mãe e definindo-o como o avesso do mundo exterior” 30. Além disso, a 

maternidade tinha como uma das funções garantir cidadãos para a pátria, ou seja, ganhando um 

caráter patriótico, como demonstra o texto de Gama de 1930: 

Não considero a maternidade uma santificação, como a consideram poetas e sonhadores, 

mas a verdadeira humanidade da mulher. Fugir aos deveres da maternidade é contrariar a 

natureza no seu fim mais lógico – na sua verdadeira finalidade. Sentir-se afastada por 

motivo diverso a um propósito determinado, só será perdoavel quando á contribuição 

indireta substituir o tributo normal.31 

 

                                                           
26 Ibidem. SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência?... p. 26. 
27 RAGO, Margareth. Cabaré ao lar: a utopia da cidade disciplinar. Rio de Janeiro. Ed. Paz e Terra. 1985. 
28 Ibidem. p. 65. 
29 Ibidem. p. 75. 
30 RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: prostituição e códigos da sexualidade feminina em São Paulo. 

Tese(doutorado em História). Departamento de História do IFCH. Universidade Estadual de Campinas. 1990. 

pp.109-110. 
31GAMA, Armelinda. Ave Maria cheia de graça. CORREIO DA MANHÃ. Ano. 30. nº 10.895. 29 jun 1930. p. 6. 
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 Apesar de em seus discursos a luta pelo direito ao voto ser central, ainda permanecia em 

evidência o cuidado que tinha com as questões “naturais” da mulher, especificamente sob a visão 

defendida de Armelinda Gama. Portanto, falar sobre a maternidade em conciliação com as ações 

públicas era natural e em certa medida necessária para não fugir da norma da mulher como esposa 

e mãe. O que não significa que dentro deste grupo não houvesse uma abordagem diferente sobre 

o papel que a mulher deveria desempenhar, como aponta o trecho escrito por Prado no mesmo 

periódico anteriormente citado: 

 

Não comprehendo a mulher livre para votar dar a sua opinião em publico, quando em 

casa á. sua acção está limitada como escrava de um marido ou simplesmente subordinada 

á autorização de um marido álcoolico que traz a miseria ao lar e inhibe com as suas 

grosserias a mulher de exercer profissão honesta. 

Pensam mal os que julgam que o divorcio traz a dissolução do lar e da família! 

São idéias falsas, pois, que os lares' infelizes estão ahi aos milhares e a dissolução, com a 

capa de felicidade aparente, cam [...] clandestina 

Òs filhos, observadores das misérias e lutas internas em que se empenham paes irão 

reproduzir no futuro esses mesmos males.32 

 

 

 Mesmo estando alinhadas com o discurso da esposa-mãe não viam na mulher apenas essa 

função, assim para elas também era necessária a desvinculação desta imagem, pois o contexto da 

época colocava a mulher para fora de casa, como defende Lutz em mesma publicação: 

 

O surto de progresso material dos últimos cem anos, modificando profundamente a 

estructura da sociedade e facilitando a infiltração de idéas novas, operou uma 

transformação radical na vida da mulher. Obrigada pelas industrias nascentes, pela 

pressão economica sempre mais forte, a seguir as suas ocupações tradicionaes removidas 

do lar para as officinas collectlvas, entrou em contacto com um mundo que desconhecia 

e encontrou opportunidades que o passado não lhe-soubera proporcionar 33 

 

 

 No suplemento da edição do dia 29 de junho de 1930, é possível encontrar alguns discursos 

conflitantes, tendo em vista que os textos ali presentes foram escritos por diferentes mulheres 

participantes da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino (FBPF). Foi um espaço onde as 

principais lideranças puderam escrever e assim os tópicos dos textos eram dos mais diversos, ainda 

que falassem sobre o papel da mulher na sociedade por meio do voto e a manutenção dos valores 

familiares. Nesta edição, fica evidente o quão diversificado foi o movimento, que promoveu a 

causa sufragista e carregou em seu discurso a defesa da emancipação feminina por meio da 

educação e do trabalho. Sobre o movimento Celi Pinto pontua:  

                                                           
32PRADO. Rachel. Acção Realizadora da mulher. CORREIO DA MANHÃ.Ano. 30. nº 10.895. 29 jun 1930. p. 6. 
33LUTZ, Bertha. Universalmente victoriosa causa. CORREIO DA MANHÃ. Ano. 30. nº 10.895. 29 jun 1930. p. . p. 

1. 
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“retomando as diversas manifestações do feminismo das primeiras décadas da República, 

pode-se concluir que houve de fato, se não um movimento feminista na época, uma 

movimentação feminista que se expressou de diferentes formas, com diferentes graus de 

radicalidade e mesmo com diferentes ideologia”34.  

 

Em abordagem semelhante à feita por Celi Pinto, Sonia C.F.M. Lino ressalta o papel das 

diferentes correntes filosóficas que influenciaram as políticas exercidas no país e que acabaram 

por determinar o função da mulher na sociedade brasileira, entre essas correntes estavam o 

liberalismo e o cientificismo. “Nessas correntes filosóficas, os papeis sociais femininos eram 

entendidos dentro das reformas sociais e políticas que essas correntes de pensamento pretendiam 

realizar”35. Lino aponta que para essas correntes a educação da mulher deveria estar voltada às 

funções de mãe, esposa e dona de casa. Porém, mesmo no contexto de meados do século XIX com 

forte influência de correntes filosóficas que determinavam a que espaço as mulheres pertenciam 

houve exceções à regra, exemplo foi de Nísia Floresta que promoveu a educação às mulheres, além 

de organizar em 1842 uma conferência abolicionista e republicana. Neste mesmo período, outras 

mulheres organizam e escrevem em periódicos:  

 

“Em meados do século XIX, algumas mulheres procuram questionar a condição que lhes 

era reservada na sociedade imperial e expressam sua insatisfação com os papeis sociais a 

elas destinados fundando periódicos de curta duração e pequena tiragem escritos por 

mulheres e nos quais registravam suas insatisfações” 36 

  

 Apesar do enfoque distinto, o foco desses movimentos se encontravam em alguns pontos, 

em particular a emancipação feminina a partir da educação. Entre as liberais, a educação se 

destacava na possibilidade de ingresso da mulher no mercado de trabalho, ainda sem desvinculá-

la do seu papel de mãe e esposa. Para elas, as mulheres tinham capacidades semelhantes a dos 

homens, e por esta razão o direito à educação e ao voto eram essenciais para colocar a mulher em 

um lugar de igualdade em relação a eles. A educação feminina auxiliaria a mulher no entendimento 

de seus deveres como cidadã, como argumenta Alberto: 

Necessário, pois, se faz que cuidemos, primeiramente, com carinho, da educação moral e 

intellectual da mulher, afim de que, antes de exercer os seus direitos políticos, ella possa 

comprehender melhor os seus grandes deveres na vida social.37 

 

Para Maria Lacerda de Moura, ao contrário das feministas liberais, a educação era um meio para 

a mulher alcançar a liberdade, assim como a humanidade como um todo: 

                                                           
34 PINTO, Celi R. J Uma história do feminismo no Brasil. São Paulo. Ed. Fundação Perseu Abramo, 2003. p. 38. 
35 LINO, S. C. F. M. O movimento feminista organizado. In: Ideais feministas no Brasil (1918-1932). Dissertação 

(Mestrado em História) - Setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 

1986. p. 36. 
36 Ibidem. p. 42 
37ALBERTO. Armanda. A.  CORREIO DA MANHÃ. Ano. 30. nº 10.895. 29 jun 1930. p. 7 
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A obra da educação cientifica, racional para ambos os sexos, é o mais perfeito instrumento 

de liberdade. E' a extinção da miséria universal, é o acumulo de riquezas, é a contribuição 

para a solidariedade — a moral do futuro38 

 

 Um dos pontos que diferenciou a luta das feministas liberais da ação das operárias 

anarquistas ou do discurso promovido por Maria Lacerda foi o enfoque sobre o papel da mulher 

operária na sociedade, as mulheres da elite se dedicavam a promover obras assistencialistas ao 

invés de contestarem as dificuldades da condição feminina nas classes mais baixas, ou então, o 

problema da prostituição ligada à miséria. As sufragistas declararam-se a favor das reivindicações 

e organização das mulheres, contudo suas ações eram mais conservadoras e se vinculavam às 

mobilizações das operárias. Como destaca Rahner: “As líderes do movimento sufragista brasileiro 

não expressaram desejo significativo por uma reestruturação radical do sistema político da nação, 

muito menos de sua sociedade”39, mesmo organizando congressos feministas que visaram atacar 

os problemas de interesse à classe trabalhadora, tais como salário, condição de trabalho e 

maternidade, o movimento não conseguiu atingir as mulheres das classes mais baixas. Rago 

complementa: “Nos periódicos femininos, as feministas se diziam responsáveis pelo futuro das 

trabalhadoras pobres, mas pouco falavam a respeito do modo como pretendiam encaminhar, na 

prática, essa filantropia.”40 

 Presentes na imprensa e com prestígio entre os políticos da época, as integrantes do 

movimento sufragistas tiveram êxito na propaganda de seus ideais. O suplemento dentro do jornal 

Correio da Manhã destaca o trabalho feito por elas, contendo escritos, sobretudo de mulheres 

dialogando com uma parcela da sociedade. Rago demonstra o relevante papel da imprensa no 

crescimento do movimento, tanto entre as feministas liberais quanto entre as integrantes de grupos 

de outras correntes, como o caso da imprensa anarquista, “através dos artigos que escreviam, 

buscavam elaborar uma nova subjetividade para a mulher moderna, que implicava 

necessariamente em sua participação na vida pública”41 O fato das elites políticas não se oporem 

ao movimento sufragista contribuiu para o êxito das demandas do grupo, mesmo assim o empenho 

empreendido por essas mulheres foi extremamente relevante, “embora a campanha pelo sufrágio 

feminino no Brasil nunca se tenha tornado um movimento de massas, poucos desses podem ser 

encontrados na história brasileira [...]”42.  

                                                           
38 MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada ... p. 72 
39 HAHNER, June. A mulher brasileira e suas lutas: 1890 – 1937. São Paulo. Ed. Brasiliense. 1981. p. 114. 
40 Ibidem. RAGO. Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade .... p. 591. 
41 Ibidem. RAGO. Margareth. Os prazeres da noite: ... p. 90. 
42 Ibidem. p. 120. 
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 Apesar de direcionar ao viés conservador, quando passou a ser aceitável pelas elites, o 

movimento pelos direitos da mulher serviu para elevar a consciência das mulheres da classe média, 

ajudando a legitimar as atividades femininas fora do lar.  

 Esse empenho de legitimar as ações das mulheres contribuiu para o aparecimento de 

inúmeras vozes femininas que lutaram pelos direitos das mulheres. O empreendimento do 

movimento sufragista se tornou uma das principais frentes, tendo apoio de uma importante parcela 

da sociedade, assim os discursos foram vastamente espalhados, culminando na conquista definitiva 

do direito ao voto pelas mulheres. Contudo não se pode limitar o movimento feminista do período 

apenas sob as ideias sufragistas.  Maria Lacerda de Moura é uma dessas vozes dentro desse 

contexto cujo discurso se expandiu para além da questão do direito ao voto. Enquanto o movimento 

sufragista não procurou romper com as normas vigentes e em certa medida contribuiu com o 

discurso da mulher como mãe e dona de casa, as anarquistas se ocupavam sobre a questão da 

emancipação feminina através da “revolução social mais ampla, que daria origem a um mundo 

fundado na igualdade, na justiça e na liberdade.”43 

 

1.2 UMA VOZ DESTOANTE 

Maria Lacerda de Moura nasceu em 1887 na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais e se 

muda ainda criança para Barbacena, mesma província. Aos 12 anos matriculou-se na Escola 

Normal Municipal de Barbacena, na cidade foi professora do primário. A imensa autoridade da 

Igreja Católica na região e por ser oriunda de uma família espírita e maçom, contribuíram para que 

a autora adotasse uma posição anticlerical. Atribuía ao clero católico a propagação da situação 

subserviente da mulher, resultado da influência da Igreja junto às famílias, assim, era constante a 

crítica de Maria Lacerda à instituição católica: “A chave de todos os problemas sociais está dentro 

da Igreja Romana. Só ela se acha em condições de promover a realização da felicidade coletiva”44. 

A mudança para São Paulo marca a transformação de seu trabalho influenciada pela nova realidade 

presente na metrópole paulista. Foi nesse período que se aproxima da classe operária e assim passa 

a discursar em favor das mulheres operárias. “Originária de classe média como professora e filha 

de um pequeno funcionário público, ela reforçou suas ligações com o movimento operário ao se 

mudar para a metrópole industrial paulista”45.  

                                                           
43 Op. Cit. RAGO. Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. ... p. 596. 
44 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada. ... p. 205. 
45 RICHTER. Liane Peters. Emancipação feminina e moral libertaria. 155f. Dissertação (mestrado em história). 

Departamento de história do Instituto de filosofia e ciências humanas. Unicamp. 1998.p. 31. 
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Na capital paulista que Maria Lacerda começa a dialogar com um conjunto de grupos e 

trabalhos que se entrecruzavam, os socialistas, anarquistas e comunistas, momento em que a autora 

desenvolve suas ideias e ações 

 

“Embora se dispusesse a colaborar em periódicos comunistas, socialistas, anarquistas, 

entre outros, e a dar conferencias em eventos de diversos agrupamentos políticos, sempre 

afirmou sua posição de indivíduo independente e a autonomia de suas convicções”46.  

 

Há de se destacar ainda a aproximação desta com os discursos das feministas sufragistas, com 

quem posteriormente viria a romper. 

 Seu trabalho começa a se modificar no início da década de 1920, quando se desvia do 

interesse pelo direito à cidadania para a condição da mulher na sociedade impactada, sobretudo, 

pelas ideias anarquistas, passou a defender a educação e a emancipação não só feminina, mas do 

indivíduo: 

De que vale igualdade de direitos, jurídicos e políticos para meia dúzia de privilegiadas, 

tiradas da própria casta dominante, si a maioria feminina continua vegetando na miséria 

da escravidão milenar? 

E' preciso sonhar mais alto ainda e abranger todo o mundo feminino no mesmo laço de 

igualdade social, no mesmo beijo de solidariedade humana, no mesmo anseio para a 

Fraternidade Universal 47 

 

 

Afastava-se dos valores nacionalistas e da moral nacional dominante. Logo que rompe com o 

feminismo liberal começa a aparecer em seus escritos a questão do amor livre, como destaca Lima: 

“Maria Lacerda de Moura foi, em sua época, uma das raras pontes entre o mundo operário e o 

mundo das elites intelectuais e artísticas do país”48, foi crítica das concepções médicas a respeito 

da sexualidade e da constituição física feminina.  

 Foi durante o tempo que viveu na comunidade agrícola em Guararema que a produção da 

autora mais se acentua, publicando um maior número de livros e quando participa de mais 

conferências dentro e fora do país. Apesar de São Paulo apresentar uma vida social mais 

diversificada e maior contato com casas publicadoras e imprensa, foram nas regiões fora desse 

centro que lhe proporcionaram, segundo aponta Miriam Leite: “maiores oportunidades de 

observação das relações sociais no casamento, na família, do trabalho cotidiano da mulher e de 

                                                           
46 LIMA. Nabyla Fiori de. Maria Lacerda De Moura Na Revista Estudios (1930-1936): Anarquismo Individualista 

E Filosofia Da Natureza. 167 f. Dissertação ( mestrado em tecnologia). Área de concentração: tecnologia e trabalho. 

Universidade Tecnologia do Paraná, Curitiba, 2016. p. 103. 
47 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada. ... p. 12. 
48 Ibidem. RAGO. Margareth. Trabalho Feminino e Sexualidade. ... p. 599. 
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sua participação social”49, em razão da maior influência da Igreja Católica na sociedade e onde os 

papeis tradicionais femininos eram melhores aceitos e incorporados, sem qualquer discussão. 

 Maria Lacerda se destaca pela singularidade de seu discurso, que apesar de ser reconhecida 

pela proximidade com as ideias anarquistas seus trabalhos não se limitavam a isso, tendo ao longo 

de sua vida buscado agregar diferentes vertentes, porém mantendo-se coerente ao defender alguns 

princípios bases, como a emancipação da mulher através da educação, já que “a função 

educacional das mulheres lhes ampliava o poder de difundir a contestação aos valores e relações 

de dominação existentes”50. Sua posição explicitamente anticlerical vinha de sua percepção sobre 

o papel do clero católico em propagar a situação subserviente da mulher e seu poder sobre as 

famílias. 

 Miriam L. M. Leite assinala que apesar de ter defendido o papel da educação no processo de 

emancipação da mulher ao longo de sua trajetória, há em sua obra momentos conflitantes sobre a 

educação: 

“em nenhum momento a educação e a cultura tiveram, para ela, funções de ilustração e 

ornamento. Conquanto tenha considerado a educação ora como essencial, ora como um 

processo negativo, ou ainda como um processo impossível, o certo é que dedicou a ela 

toda sua vida” 51 

 

 Dos movimentos de esquerda atuantes no Brasil, tanto o movimento anarquista quanto o 

comunista no Brasil excluíram as mulheres de seus espaços e pautas, no mesmo período Maria 

Lacerda discutia as relações opressivas que as mulheres da classe operária sofriam. Para se 

desamarrar dessas relações, ela enfatizou a necessidade da mulher em pensar por si própria, 

abandonando as normas estabelecidas pela sociedade.  

 Liane Richter destaca em Emancipação feminina e moral libertaria a posição de Maria 

Lacerda de conciliação entre ação e pensamento propondo a não-violência. A autora privilegiava 

o desenvolvimento intelectual a partir do amor próprio, potencializando a emancipação de 

pensamento. Ela aponta que, Maria Lacerda via na igualdade e na solidariedade para combater as 

violências sofridas pela classe trabalhadora: “de sua parte, assinalava a importância específica de 

um grupo de gênero, o feminino, ao desafiar relações opressivas desenvolvendo o 

autoconhecimento e o sentimento de solidariedade em todos os momentos e esferas”52.  

 Valorizando a educação das mulheres, Lacerda apontava para a necessidade da mobilização 

feminina na conquista da emancipação humana. A conscientização das mulheres teria papel central 

no questionamento da função de reproduzir e domesticar desde a infância o trabalhador, que servia 

                                                           
49 Ibidem, LEITE, Miriam L.M. Outra face do feminismo: ... p. 31. 
50 Ibidem. p. 125. 
51 Ibidem. p. 78. 
52 Ibidem. RICHTER. Liane Peters. Emancipação feminina e moral libertaria. ... p. 39. 
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para transmitir a subordinação a organizações de poder. Richter conclui: “Maria Lacerda desafiava 

a censura e a perseguição, defendendo uma educação revolucionária”53 

 

Dar-lhe ideal conciente é substituir o seu amor á frivolidade pelo amor á humanidade, 

desconhecido para ela, é arrancar-lhe o sentimentalismo piegas e fútil e dar-lhe o 

sentimento verdadeiro da fraternidade humana, é fazer dela criatura util em vez de boneca 

de salão ou escrava do trabalho e do homem, é finalmente salvar da corrupção a mocidade, 

é fundar indiretamente "a escola para formarhomens" segundo o desejo de P. Dubois54 

 

 Como pontua Miriam Leite, o trabalho de Maria Lacerda transitou por diversos meios e 

discursos, articulou o problema da emancipação feminina com a luta pela emancipação do 

indivíduo, de libertação do regime capitalista, e neste aspecto destaca-se a crítica aos regimes 

fascistas. Maria Lacerda de Moura buscava transformar o indivíduo através do conhecimento, por 

essa razão a educação ganhou destaque em sua obra, pois a educação significava a liberdade não 

só da mulher mas também do próprio homem, como defende em A mulher é uma degenerada: 

 

Utilidade na educação é fazer do individuo membro efetivo da energia social, capaz do 

próprio desenvolvimento, de acréscimo material, moral e estético da sociedade. Aos 

poucos, um criador de Beleza, de Perfeição....55 

 

Ela destaca ainda que a revolução viria a partir da educação, portanto qualquer transformação 

projetada deveria vir da educação: “si procurarmos desenvolver, pela educação racional, cientifica, 

o cérebro feminino, a histeria diminuirá progressivamente”56
 

 O trabalho empreendido pelo Maria Lacerda de Moura foi um importante contraponto dos 

ideais defendidos pelas sufragistas. Em sua longa trajetória como escritora Maria Lacerda de 

Moura repensou em diversos assuntos. Não há dúvidas que seu trabalho teve como empenho maior 

a defesa pela educação feminina. Fora este o principal mote de seus trabalhos iniciais, isso se deve 

sobretudo por sua formação como professora. Suas ideias sobre educação, casamento e 

sexualidade se diferenciavam em muitos aspectos das mulheres contemporâneas a ela, lembrando 

que não se prender a uma corrente aponta para a especificidade de sua obra, via na educação um 

meio de modificação da sociedade. Mais do que refletir sobre a educação ou sobre o papel da 

mulher nos espaços sociais, Maria Lacerda de Moura direcionou sua análise à condição do 

indivíduo na sociedade, e a figura feminina neste contexto era essencial para a modificação que 

                                                           
53 Ibidem. p. 112. 
54 Ibidem, MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada. .... p. 76. 
55 Ibidem p. 72. 
56 Ibidem. p. 72. 



26 
 

ela pretendia, da crítica do modelo burguês e do impacto social do capitalismo, refletido na 

ascensão de regimes fascistas:  

 

“a singularidade de seu trabalho provém da articulação que estabeleceu entre o problema 

da emancipação feminina e a luta pela emancipação do indivíduo no capitalismo 

industrial, cujo recrudescimento ela apontou nos regimes fascistas que então se 

estruturavam”57 

 

Assim, conhecer seus escritos é um passo fundamental para compreender o contexto ao qual ela 

estava inserida e consequentemente a diversidade de ideias entre as feministas do início do século 

XX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Ibidem. LEITE, Miriam L.M. Outra face do feminismo: ... p. 28. 
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A FAMÍLIA, O INDIVIDUO E A RELIGIÃO 

2.1  O LAR SAGRADO  

 O afastamento de Maria Lacerda de Moura da luta pelo direito ao voto não a afastou da 

ideia de pensar a condição feminina na sociedade. Seu contexto foi de intensa proeminência de 

ideias vindas do conservadorismo e também libertárias. Seu trabalho migrou do pensamento sobre 

a emancipação feminina para a emancipação do indivíduo. Porém era essencial a ela o 

estabelecimento da mulher como figura independente do homem. É sobre essa vertente que os dois 

trabalhos aqui abordados mais tratam. Tanto em Amai...e não vos multipliqueis e A mulher é uma 

degenerada Maria Lacerda se debruça sobre as questões acerca da mulher, o que ela pretende é 

reformular os conceitos sociais vastamente defendidos e tidos como inerentes à sociedade, 

sobretudo o papel da mulher dentro e fora de casa.  

 Nisso perpassa a ideia de questionar o que é a família dentro do âmbito social, da 

construção que se fez do modelo familiar pautado principalmente na moralidade cristã, cujo 

impacto foi delegar a mulher ao espaço privado, concebendo-a como mãe e esposa. O impacto 

maior, segundo a autora é a condição servil que se dispõe a mulher: 

 

. 

A razão da mulher foi condenada á prisão perpetua, sob o pretexto de que a emancipação 

feminina e a causa de que a destruição do "lar sagrado".  

A instituição da familia é baseada na ignorância calculada da mulher, no servilismo, na 

escravidão feminina58 

 

A inteligência da mulher estaria acorrentada a preceitos seculares. Assim como o homem, o mais 

culto trabalha a serviço de uma moral e de uma tradição que limita seus pensamentos. Essa moral 

é resultado da influência da religião nas relações entre homem e mulher, e a mais atingida por essa 

intervenção seria a mulher: 

 

Não é de se admirar que a mulher esteja nas mesmas condições que repita e 

obedeça mentalmente. E a mulher ainda tem o que os homens apregoam necessário 

para conte-la dentro da moral social: o “freio” da religião 59 

 

 A mulher está nesse sentido domesticada, a serviço da mentalidade 

masculina:“pouquissimas no mundo inteiro, rarissimas as que põem a inteligência a serviço da sua 

propria conciência”60. Para Maria Lacerda até mesmo a luta pelos direitos das mulheres é resultado 

do controle moral sobre a figura feminina. Enquanto as mulheres se contentarem apenas com essas 

vitórias, não conquistarão o que ela chama de verdadeira emancipação. Essa sua análise se respalda 

                                                           
58 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. Amai...e não vos multipliqueis. ... 1932. p. 27. 
59 Ibidem. p. 29. 
60 Ibidem. p. 34. 
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na ideia de que mesmo os homens tendo conquistado seus direitos políticos não foram todos que 

usufruíram da liberdade, e, desta maneira, também as mulheres não poderiam chegar a essa 

liberdade: 

Indaguemos do nosso caboclo, eleitor de qualquer eleitoral, si o voto o emancipou, si a 

sua vida de trabalhador  rude não o condena mais á geena da escravidão nas mãos do 

fazendeiro de café ou do senhor de engenho61 

 

 Apesar de não podermos colocar Maria Lacerda apenas sob a ótica de mulher anarquista, 

não há dúvidas quanto à presença desta corrente em seus escrito. Sua ideia do ser antissocial, da 

liberdade do indivíduo, por si só, ressalta essa influência: “só caminha para a emancipação quem 

se coloca fora da lei, fora dos prejuisos, dos dogmas, dos preconceitos religiosos e sociais”62. O 

que de fato ela espera é o entendimento sobre a qualidade do indivíduo, independente de um papel 

social, é seguir fora do controle da religião e do modelo capitalista. O convívio social exerce 

prejuízo na tarefa do indivíduo consigo mesmo. Portanto, para ela, o ser antissocial não é aquele 

que vive alheio a sociedade ou exclusivista, mas aquele que consegue se emancipar das exigências 

sociais. 

A convivência em sociedade inevitavelmente limita os direitos individuais. Essa limitação 

tem consequência na eterna escravidão imposta à mulher: 

É a eterna tutelada, duas vezes escravizada, em nome da reivindicação dos seus direitos, 

em nome da emancipação feminina, em nome de tantas bandeiras, de tantos idolos — 

pátria, lar, sociedade, religião, moral, bons costumes, direitos civis e politicos, feminismo, 

comunismo, fascismo e tudo mais acabado em ismo, revoluções e barricadas — continua 

a mesma escrava, instrumento manejado habilmente pelo homem, para fins sectaristas, 

doministas, económicos, religiosos, politicos ou sociais.63 

 

A condição de servidão da mulher na sociedade é, para Maria Lacerda de Moura, 

consequência da construção da moralidade e do caráter sagrado implicado à família. Quando 

aborda este caráter é evidente a crítica da autora não somente à influência da religião na concepção 

de família, mas também do interesse do capitalismo na manutenção da família nuclear: 

 

A missão da mulher é fabricar a carne para os canhões vorazes do capitalismo. E depois, 

na escola, domesticar, fazer cidadãos respeitadores das leis e das autoridades constituídas, 

organizar os bandos servis dos "badalos" e dos "cravos vermelhos", tirar a espinha dorsal 

dos futuros políticos, louvar a religião dominante e as pátrias e os legisladores 

representados nos mais altos estadistas das nações ditas civilizadas: Mussolini, Poincaré 

– todo o cordão da "fuzarca" politica dominante64 

 

                                                           
61 Ibidem. p. 38. 
62 Ibidem p. 39. 
63 Ibidem. p. 48. 
64 Ibidem. pp. 65-66. 
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A lógica da construção do modelo de família burguesa se respalda no ideário da época dos grupos 

dominantes em estabelecer as classes mais baixas em conformidade com os preceitos burgueses, 

assim, como defende Rago: “significava revelar ao pobre o modelo de organização familiar a 

seguir (...) integrando-o ao universo dos valores dominantes”65.  Sua ideia de como a família se 

constitui não está distante da concepção feita por Marx e Engels em O Manifesto Comunista, da 

família sendo uma construção definida pela burguesia, cujo fundamento central repousava no 

capital e ganho individual66. Essa ressignificação de família dentro da moral é apontada por Maria 

Lacerda quanto à construção sobre a família: 

 

Dizer que a familia é a célula "mater" da sociedade é desconhecer em absoluto a 

prehistorià e a historia da civilização. E' uma "chapa" com a qual nos habituámos, 

repetindo-a sem raciocínio.  

A sociedade sempre existiu. E a instituição da familia, tal como a vivemos, é recentíssima. 

A familia é a defesa legal da propriedade privada. 

A familia, verdadeiramente familia, é produto da legislação greco-romana: e as 

sociedades não nasceram de Roma ou da Grécia.67 
 

 Quando critica esse conceito de família Maria Lacerda quer constituir uma consciência 

feminina que a liberte do simples papel de dona do lar. Que sua consciência seja livre e a serviço 

de si própria. Para ela, o homem conservou a tendência autoritária enquanto cultivou a 

inferioridade feminina. Mantendo-a no servilismo, na inferioridade, na dependência da protegida: 

 

As exceções femininas provam que a mulher se faz por si mesma e, para isso, precisa 

acotovelar os preconceitos e voar o pensamento para além das pequeninas minudencias 

da vida e das futilidades sociaes.68 

 

 O teor sagrado atribuído ao casamento ou ao lar seria construído para manter a mulher 

como uma propriedade “a base da família é a escravidão feminina, é o preconceito criminoso da 

mulher, propriedade privada do homem”69. Portanto, para a autora a ideia da família se vincula 

aos conceitos capitalistas. A moral defendida para a família lesa apenas um dos lados do contrato, 

a mulher. O moralismo pregado para a família recai como um definidor do caráter para aqueles 

que vivem fora da regra, sobretudo às mulheres, e especificamente a prostituta. Ao homem era 

aceitável viver uma vida fora do casamento, enquanto a mulher deveria estar isolada dentro do 

seio familiar. À mulher desonrada o destino era o suicídio ou a prostituição enquanto ao homem 

era reservado o direito de se sobressair socialmente: 

                                                           
65 Ibidem. RAGO, Margareth. Cabaré ao lar: ... p. 61. 
66 ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. O Manifesto Comunista. Paz e Terra. São Paulo. 2007. p.36. 
67 Ibidem MOURA. Maria Lacerda de. Amai...e não vos multipliqueis. ... p. 67. 
68 Idem. MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada. ... p. 60. 
69 Op. Cit. MOURA. Maria Lacerda de. Amai...e não vos multipliqueis. ... p. 69. 
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O que espanta é a atitude servil da mulher — a imbecilizada secular — a santa mente 

fechada para perceber a idiotice a moral cristã (em nome de Cristo quantas barbaridades 

se cometem!) a sua perversidade sempre que julga e condena outra mulher. 

Não quer vêr o seu direito de animal na escala zoológica, o dever de ser dona do seu 

próprio corpo e senhora da sua razão, da liberdade de dirigir e governar os seus impulsos, 

como lhe aprouver. 

A educação, a rotina, a tradição, o confessionário se encarregam do que falta para fechar, 

num circulo de ferro, o cérebro da mulher, não deixá-lo raciocinar e perceber a tutela 

milenar que a tem submetida pelos preconceitos e dogmas religiosos — exclusivamente 

para o prazer bestial do sexo forte, que, por ser forte, e o mais bem aquinhoado na partilha 

do leão.70 

 

Se a moralidade da família protege a mulher, também a condena. Relega-a prostituição quando 

violada ou quando se entrega ao homem antes do casamento: 

 

E a eterna tutelada, o idiota milenar ainda hoje, em pleno século de tantas 

reivindicações femininas, se esquece da mais importante das suas reivindicações 

— a de ser dona de seu próprio corpo, a da sua liberdade sexual, a do sêr humano 

com direito á alegria de viver a vida integralmente, em toda a sua plenitude71 

 

A mulher permanece inconsciente de sua própria missão, de reconhecer como dona de seu corpo, 

podendo assim exercer aquilo que Maria Lacerda entende como direito e não dever que é a 

maternidade consciente. Ela defende que ser mãe não pode eliminar a capacidade da consciência 

feminina, é caro a ela que as mulheres tenham um papel distinto nos meios sociais para que não 

permaneça escrava da inteligência masculina ou da autoridade da religião: “Ser mãe, ter um lar 

não pode ser fato antagónico com o idealismo conciente, com a vida do espirito, com a escarpada 

para mais belas aspirações” 72: 

 

O homem é homem antes de ser pai.  

E' sábio ou generoso, filosofo ou operário, politico ou guerreiro, inventor ou andarilho, 

independente das funções de pai.  

E por que razão nos dizem com arrogância axiomática: a mulher nasceu para esposa e 

mãe, para o lar? Si o homem, socialmente falando, tem fins a preencher independente do 

sexo, a mulher não menos, é claro.  

A enfermeira, a operaria, a cientista, a escritora, a professora, a medica, a farmacêutica, a 

diplomata, a filantropa, a diretora de hospitais e creches, etc. etc, entregar-se-á mais bem 

aos deveres sociais, si não tiver filhos.  

Assim, também a mulher, socialmente falando, nasceu mulher antes de ser esposa ou 

mãe73  

 

                                                           
70 Ibidem, p. 88 
71 Ibidem. p. 90. 
72 Idem. A mulher é uma degenerada. ... p 63. 
73 Ibidem. p. 70. 
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Antes de ser mãe, a mulher precisa se reconhecer como indivíduo, desvincular dos 

preceitos da moral familiar. Nesse aspecto Maria Lacerda faz uma defesa da liberdade sexual. Em 

Amai...e não vos multipliqueis é central a ideia da liberdade nas relações entre homem e mulher. 

Da defesa ao amor próprio e plural. A moral desejada pela  autora se constrói através da liberdade 

da mulher, consciente na escolha das relações que pretende ter e o que a impede de exercer essa 

liberdade é a autoridade exercida pelo homem:  

 

A mulher foi sempre, é ainda hoje, objeto de compra ou venda, injuriada, maltratada, 

insultada, despresada ridicularizada pela sociedade, regida, administrada, codificada, 

policiada pelos homens, os quaes não deixam á sua companheira nenhum outro meio de 

vida senão a prostituição legalizada no casamento de conveniência ou a prostituição 

clandestina ou das ruas — também legalizada pelo Estado, que a regulamenta74 

 

 A moralidade social se impõe no degradação da mulher, cujo corpo está sempre à 

disposição do homem. Para tanto a prostituição mais do que uma imoralidade segundo os preceitos 

religiosos, é o reflexo do autoritarismo masculino, que ao mesmo tempo que condena a 

prostituição, vê nesta a salvação e proteção das mulheres de família: 

 

Si o homem, a sociedade, os governos vivem e prosperam com a exploração das 

prostitutas, si a meretriz dá ao homem o prazer, á sociedade o seu equilíbrio moral e aos 

Estados o seu equilíbrio financeiro — é ação vil, miserável, 

abominável despresar o estado civil das desgraçadas cujo sofrimento é, para toda gente, 

o gozo, a tranquilidade 

e as rendas . . .75 

 

Maria Lacerda não enxerga a prostituição em todos os aspectos como reflexo da degeneração 

feminina, mas um passo para a liberdade sexual e conquista da consciência. A consciência 

feminina é o caminho para a mulher não ser dependente da moral sagrada da instituição familiar:  

 

Esta, a mulher chamada virtuosa, fechada num ambiente estreito, circunscrita a sua 

observação ao âmbito deprimente, sob o ponto de vista intelectual, do meio familiar 

burguês, morre velha sem conhecer o que é a vida, presa calculadamente — afim de que 

não chegue a racionar e não descubra que tem direitos, espezinhados pelo egoísmo 

sórdido dos interesses de uma sociedade, cuja familia é alicerçada por sobre a ignorância 

e a escravidão disfarçada da mulher — a deusa e santa e anjo e senhora e rainha do lar76 

  

Em contraposição à mulher reduzida ao papel de rainha do lar, Maria Lacerda ressalta a 

prostituta, ambas associadas em relação à escravidão sexual. Se constrói a oposição entre a figura 

pública e a privada, do ideal de mulher representada por aquela que permanece no âmbito 

                                                           
74 Idem. MOURA. Maria Lacerda de. Amai...e não vos multipliqueis. ... p. 98. 
75 Idem. 
76 Ibidem. p.101. 
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doméstico. A construção da imagem da mulher prostituta como à ameaça a moral, teve respaldo 

de discursos que colocava a sexualidade da mulher como passiva, as que se prostituíam era por 

vaidade ou por vingança ao marido infiel. Como Rago ressalta a preservação da família era base 

para a condenação do amor ilícito para a mulher, afinal, para a literatura científica era vista como 

diferente fisiologicamente que o homem, assim: “o adultério transformava-a em prostituta, em 

alguém insatisfeita que ia buscar fora do lar alívio para seus instintos desviantes”77 . Ao contrário 

desses discursos, para Maria Lacerda o grande problema da prostituição é a moralidade, do 

controle do indivíduo mulher.  

A negação da mulher como rainha do lar é reflexo das ideias anarquistas as quais a autora 

tinham contato direto. Não distintamente dos trabalhos de Maria Lacerda, outros textos de 

anarquistas também tinha como tema a questão do modelo familiar, sem necessariamente dar um 

novo modelo construído, como comenta Rago: “de qualquer forma, fica patente a crítica ao modelo 

burguês da esposa-mãe-dona-de-casa, vigilante, assexuada e ordeneira, como defendiam os 

médicos e filantropos do começo do século”78. Desta maneira, os discursos proferidos neste início 

do século XX se conflitavam, ao mesmo tempo que o realidade urbana industrial acabava por 

demandar uma nova estrutura social, e a família não se excluía disto.  

Para Maria Lacerda de Moura a ideia sobre a família passa por uma construção, mais do 

que moral ela é fruto das demandas do capitalismo, a família se divide a partir de conceitos do 

trabalho, com cada sexo tem sua função. Perrot destaca: “a economia política reforça essas visão 

das coisas, ao distinguir produção, reprodução e consumo. O homem assume a primeira e a mulher 

a terceira”79, reforçando como o casamento e a família se construíram a partir de preceitos 

burgueses. O que portanto faz prevalecer o modelo patriarcal de família, deslocando a mulher para 

o lar. O que, segundo Margareth Rago, contribuía para a valorização do trabalho masculino, 

firmando, portanto, a posição social privilegiada do homem. Entretanto, a organização social 

baseada no capital, para Maria Lacerda, não possibilita a emancipação do homem, muito menos 

da mulher. 

 

2.2. A CONSCIÊNCIA DO INDIVÍDIO 

A linha principal de Maria Lacerda construída em sua obra Amai...e não vos multipliqueis 

é refletir sobre a importância da revolução a partir da liberdade da mulher, da questão sobre a sua 

consciência como agente da sociedade, não apenas no âmbito privado da família, mas como 

                                                           
77 Ibidem. RAGO, Margareth. Os prazeres da noite: ... p. 224. 
78Idem. ... p.102 
79 PERROT, Michelle. Os excluídos da História. Paz e Terra. Rio de Janeiro. 1988. p. 178 
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integrante essencial na construção da consciência do indivíduo como um todo. Se a liberdade do 

homem é essencial, também é para a mulher.  

Apesar do enfoque concentrado na educação em A mulher é uma degenerada a autora se 

dispõe a pensar especialmente a transformação da sociedade por meio da consciência feminina. 

Do fim da servidão e escravidão feminina, presa apenas no lar sagrado: 

 

E o lado ético do problema humano é consequência. Será solucionado no dia em que a 

humanidade, pelos 

seus maiores, tiver a noção conciente da responsabilidade de se reproduzir em qualidade 

e não em quantidade. 

O problema humano, sob o aspecto social, e um problema sexual.80 

 

 A emancipação feminina somente poderia ser alcançada com o entendimento sobre o 

problema sexual. Segundo Maria Lacerda, o sexo era elemento primordial da natureza humana, 

porém de acordo com a autora tal natureza era somente usada em benefício do capital, para o 

crescimento da mão de obra: “a repressão as ideias neo-mathulsianas resume-se no seguinte 

postulado burguês-capitalista-religioso: a pátria precisa de soldados, a usina tem necessidade de 

trabalhadores, a igreja tem necessidade de fieis” 81. Essa sua afirmação deixa explícita crítica da 

autora ao regime capitalista, às guerras e à igreja, desta última como principal causadora dos males 

na sociedade. 

 Sua ideia é, nesse sentido, a defesa da maternidade consciente, cujo principal benefício 

seria o fim da miséria da sociedade. “A solução da questão social está no Amor e na Maternidade 

consciente”82. Aqui vemos o pensamento de amor livre que a autora procurou defender e em certa 

medida viver. O grande impedimento para que essa maternidade fosse concretizada viria do 

conceito de família sagrada. A autora aponta que o concepção moderna sobre a família nada mais 

seria que uma construção social, que a sociedade sempre existiu e continuará a existir com ou sem 

família. Ela percebe a família como uma questão de propriedade privada, a mulher e os filhos 

pertencem ao marido:  

 

E' na propriedade do "senhor" que se baseia essa cousa comercial, esse contrato legal, 

essa perversidade que se chama familia, santificada ainda pela religião que, sempre, em 

todos os tempos, foi a guarda avançada e feroz da propriedade privada83 

 

                                                           
80 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. Amai...e não vos multipliqueis. ... p. 113. 
81 Ibidem. 122. 
82 Ibidem. 128. 
83 Ibidem. p. 136. 
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A maternidade consciente seria então o caminho para a construção de um novo modelo de família: 

“a família verdadeiramente constituída, será a que se basear na Maternidade Consciente, na livre 

escolha da mulher ao eleger o pae para o seu filho, ou o companheiro do seu Amor”84.  

 A emancipação da mulher não ocorrerá dentro do modelo de sociedade capitalista. O que 

seria necessário à mulher para a conquista de sua emancipação é a reivindicação da liberdade 

sexual, do entendimento sobre o poder sobre o seu próprio corpo: 

 

Nesse caso, a mulher tem de proceder como os individualistas livres, si tem carater, 

dignadade, si é conciente, si reivindica o direito de viver, o dreito de criatura, de ser 

humano, e até o direito de animal na escala zoológica. Desprezará "o que poderiam dizer" 

e procurará dar expansão a todas as suas energias interiores, a todos os impulsos do seu 

coração, a todos os seus sentimentos nobres e irá colher, na vida, o perfume que a vida 

oferece, na  taça da liberdade de pensar e agir, a quem tem coragem para ser anti-social e 

viver o sentimento humano . . . fora da lei. 

A mulher terá de deixar as suas tolas e infantis reivindicações civis e politicas — para 

reivindicar a liberdade sexual, para ser dona do seu próprio corpo.85 

 

Emancipar-se sexualmente é o início do Matriarcado, este é a volta às leis naturais. A emancipação 

não viria pelo voto, como esperavam as sufragistas, essa emancipação Maria Lacerda identificou 

como artificial, a reivindicação da posse do corpo pela mulher era o caminho natural para que ela 

conseguisse se emancipar. A concepção de emancipação feminina defendida pela autora se 

assemelha a ideia que Fourier defendeu da total liberdade de escolha sobre os companheiros, além 

do casamento tardio e a possibilidade da separação, Perrot aponta que o autor representou um 

radicalismo excepcional no que tange os papeis e também as relações entre os sexos86.  Esse 

matriarcado seria consciente, não exercido em função de leis primitivas. Esse mulher consciente é 

aquela que não se aproveita da escravidão alheia, que aceita a sua missão de ser mãe: “só é 

verdadeiramente emancipada a mulher que deixou de ser “femea” para ser mulher”87. A 

possibilidade de escolha, de poder ter a maternidade consciente faz desaparecer naturalmente a 

prostituição. E ser consciente não é negar a sua posição como mãe, mas esta não pode se sobrepor 

a do indivíduo: 

A mãe deve ser mãe antes de tudo — com isso estou plenamente de acordo. Mas, este 

outro aforismo sentencioso: a mulher nasceu para mãe e deve ser mãe antes de tudo — aí 

já ha o sofisma social e o dogma literário da inferioridade feminina88 

 

                                                           
84 Ibidem. p. 139. 
85 Ibidem. p 162. 
86 Ibidem. PERROT, Michelle. A História da vida privada 4: ... p. 101. 
87 Ibidem. p. 165. 
88 Ibidem, p 176. 
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O discurso da época sobre a posição da mulher nos espaços públicos apontava para 

permanência desta apenas no privado “a cidade degradou o papel social feminino. Retirou o seu 

papel econômico e cultural básico e a reduziu de produtora a reprodutora”89, discute Leite. 

O discurso da autora segue pelo o viés de redefinir a ideia de indivíduo pré-estabelecido 

socialmente, das funções das mulheres dentro do casamento como naturais, rebatendo a ideia de 

cientistas do final do século XIX e início do século XX que tentaram estabelecer a inferioridade 

da mulher por uma condição natural, justificando sua permanência no lar, o homem como detentor 

da inteligência e a mulher aquela dona da sensibilidade. A autora aponta que aos homens era mais 

confortável manter a inferioridade feminina, portanto desenvolver seu pensamento não seria 

interessante, ela ressalta que ainda é pequena aqueles que defendem o desenvolvimento intelectual 

da mulher. Combatendo essa visão ela procurou repensar a figura da mulher relacionada apenas 

ao papel mãe-esposa, como sendo inerente à sua natureza, rebatendo sobre a percepção de que 

mulheres que não se encaixavam nesse papel eram o reflexo da degeneração da sociedade ou então 

como um sexo à parte. Segundo Maria Lacerda, para alguns homens as mulheres intelectuais foram 

aceitas e em certa medida admiradas, porém as escolhidas para o casamento aquelas que ela se 

refere como melindrosas. Ela aponta que à mulher não basta ser apenas mãe: 

A questão não é dogmatizar que a mulher, antes de tudo, é mãe e deve ser mãe acima de 

tudo. Não. Todo individuo, homem ou mulher, deve realizar-se, na plenitude das suas 

forças. 

Ser mãe na accepção fisiológica, é muito pouco para a mulher. Nem sempre lhe basta a 

maternidade fisica. E é muito mais transcendente a maternidade da alma. E assim, 

também ha homens que são mães 90 

 

Se a liberdade da mulher vem a partir de sua consciência, esta somente se concretiza pela 

educação. Por essa razão não há como refletir sobre o trabalho de Maria Lacerda de Moura sem 

levar em conta a questão da educação. Sua ideia de liberdade sexual91, da consciência ou da 

liberdade do indivíduo é uma reflexão sobre a necessidade de educação para a mulher: 

A mulher educada será força de resistência contra a avalanche devastadora e preparará o 

advento da verdadeira civilização na qual não haveria lugar para a exploração do homem 

pelo homem92 

 

A educação possibilita à mulher entender o seu papel dentro da sociedade não como sendo 

exclusivamente de dona do lar ou de mãe, mas na colaboração com o homem para o benefício do 

meio em que convive. Em contraposição a ideia de Maria Lacerda tinha sobre o papel da 

                                                           
89 Ibidem, LEITE. Outra face do feminismo: ... p. 25. 
90 Ibidem, p. 184. 
91 Maria Lacerda de Moura entende a liberdade sexual, não exatamente como as feministas da década de 1960 

defendiam ou como entendemos hoje por liberdade sexual, do direito ao corpo, mas como a defesa de escolha da 

mulher sobre o casamento e a maternidade. 
92 Ibidem, MOURA. A mulher é uma degenerada ... p. 90. 
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maternidade na vida mulher, as sufragistas construíam seus discursos projetando primeiramente a 

mulher com a figura da mãe, estando presente dentro do seu projeto a defesa da das mães, além de 

estabelecer que seu movimento não se desvinculava ao ambiente doméstico. Enquanto Maria 

Lacerda espera que a mulher esteja consciente de si como indivíduo integrante da meio social para 

que ela possa concretizar melhor a sua missão dentro do privado, da família:  

 

Considerando que a mulher, de qualquer condição, ao lado do homem representa a 

fascinação, o amor, a força para o bem ou para o mal, — é indispensável educa-la, instrui-

la até aonde puder voar a sua inteligência, afim de que ela seja o poder conciente, a 

clarividência moral para beneficio da sociedade humana em busca do bem estar para 

todos. 93 

  

Estabelecer a mulher apenas como a figura do lar é privá-la de ser um indivíduo. De 

exclui-la de ser mulher antes de ser mãe. Segundo Maria Lacerda isso é reflexo do autoritarismo 

do homem, que aponta à mulher apenas um caminho. Portanto, para a sociedade burguesa a única 

função aceita para a mulher é ser mãe e não sendo sequer tem o direito de ser mulher. A autora 

defende que antes de ser importante a mulher viver a maternidade fisiológica, defendida por 

médicos ou políticos, ela precisa viver a maternidade espiritual, da escolha consciente. E a 

sociedade joga uma questão construída como uma verdade biológica: 

 

A questão não se pode resumir em adaptar a biologia à civilização do bezerro de ouro: o 

problema está em o desmoronamento e a ruina desta organização social de caftens e 

vampiros do sentimento e da conciencia. No torvelinho da vida citadina é horrível a luta 

social da mulher. E o seu fisico se resente dessa correria louca e a prostituição, a 

prostituição sob todas as formas, a prostituição da gente honesta e dos bons costumes 

abre-lhe as portas da sociedade no casamento de conveniência como nas inúmeras 

concessões de cada instante, nos gestos, na atitude, nas expressões, na vida intima como 

na vida, no trabalho, no estudo, absolutamente em cada passo dado no ambiente social.94 

 

Ao desenvolvimento do homem é essencial que a mulher esteja envolvida nesse progresso. A luta 

social não é uma luta entre os sexos: 

 

Considerando a escravidão secular feminina, o atrazo de seu cérebro submetido a uma 

seleção cujo resultado desastroso fez dela o bibelot, a melindrosa, a mundana, conservou-

lhe a medula, 

a psiché infantil: 

a) Considerando que a educação atual, incapaz 

de lhe desenvolver aptidões e faculdades latentes 

— deseduca, continua o prejuízo tradicional; 

b) Considerando que o progresso depende 

das duas facões humanas, — o homem só poderá 

atingir ao apogeu da sua grandeza intelectual e moral 

quando a mulher tiver clarividência moral. 

                                                           
93 Ibidem, pp 101-102. 
94 Idem. Amai...e não vos multipliqueis. ... pp. 189-190. 
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Assim, é indispensável revolução na educação, 

afim de ruir todo o edifício antigo e reconstruir 

novos alicerces mais sólidos, racionaes, científicos.95 

 

Se faz, desta maneira, a luta pela solidariedade mútua. Sem o jugo político ou religioso, a partir da 

reorganização da sociedade. Por considerar importante transformar o conceito de se viver 

coletivamente Maria Lacerda não se prendeu a correntes. Miriam Moreira Leite destaca que a 

autora procurou abranger as fraternidades terminando por contrapor à solitária a mulher solidária. 

Ao se afastar das ideias das sufragistas Maria Lacerda procurou os meios mais subversivos para 

orientar sua luta, enquanto as mulheres do movimento sufragistas permaneceram alinhadas aos 

conceitos socialmente aceitos, sempre se aproximando de autoridades e se mantendo longe das 

camadas mais baixas da sociedade.Esta foi justamente sua maior luta, pensar a mulher, não como 

figura secundária dentro dos espaços coletivos, mas como essencial para o desenvolvimento 

humano e da civilização, segundo Richter: 

Ao mesmo tempo que a escritora realizava uma leitura revolucionária daquele momento 

histórico, principalmente pelo fato de enfrentar a sociedade com suas afirmações 

igualitárias entre os sexos, ela não rompia com a idéia do progresso moral e com uma 

visão vanguardista de transformação.96 

  

Então para a revolução se concretizar era necessário ao homem e à mulher se 

compreenderem mutuamente. A evolução de ambos possibilitaria a harmonia de sentimentos. Para 

a autora, tanto o homem quanto a mulher carregam em si as virtudes do sexo oposto. Sua 

diferenciação sequer pode ser feita por mentalidade, pois, segundo ela, a mentalidade não tem 

sexo, suas capacidades são, biologicamente iguais. Ambos não estão plenamente conscientes de 

si: 

A formula é bem outra: conhecer-se, realizar-se, a vontade de harmonia a dois. 

Reproduzir-se em qualidade e não em quantidade. Maternidade livre consciente. Nova 

mentalidade para o sexo masculino, mais ampla, mais generosa, mais nobre para com a 

mulher 97 

 

A realidade poderia ser transformada através de uma educação que visasse mais que 

garantir instrução que formasse o pensamento e a consciência do indivíduo. Aqui Maria Lacerda 

se aproxima de Mary Wollstonecraft, quando ela fala do conhecimento como distinção do 

indivíduo, a educação para Wollstonecraft possibilita a liberdade da mulher:  

Não prosseguirei nesse argumento senão para estabelecer uma inferência óbvia de que a 

humanidade, incluídas as mulheres, tornar-se-á mais sábia e virtuosa quando uma política 

sã difundir a liberdade98 

                                                           
95 Idem, MOURA. A mulher é uma degenerada. ... p. 102 
96 Ibidem, RICHTER. Emancipação feminina e moral libertaria. ... p. 37. 
97 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. Amai... e não vos multipliqueis. ... pp 209-210. 
98 Ibidem. WOLLSTONECRAFT, Mary. Reivindicação dos direitos da mulher.... p. 60. 
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Para Maria Lacerda a educação deve capaz de garantir a harmonia e a fraternidade entre homens 

e mulheres. É o caminho pelo qual a mulher garantiria a maternidade consciente. O que prejudicava 

a relação harmoniosa entre o homem e a mulher era o caráter de exploração da família, cuja 

organização se baseava no conceito capitalista de propriedade privada, onde a mulher estava 

subserviente ao marido: 

 
Isso me repugna. 

A mulher sempre esteve a serviço dos desejos ou dos ideais masculinos. Ainda agora, 

desperta para a politica, para a vida civil e para os sonhos revolucionários [...] Trata-se, 

ao contrario, não de formar "um estado de conciencia" para o caso de emergência, e sim 

despertar a nova conciencia contra o instinto reacionario, o instinto belicoso, contra o 

instinto do troglodita99 

 

Maria Lacerda defende o despertar da mulher, para conquistar a liberdade humana. Homem e 

mulher podem ser figuras opostas, porém ambos podem se completar. Ambos antes de um serem 

o provedor ou protetor do lar são indivíduo. Essa ideia de figuras opostas não significa colocá-los 

em funções pré-estabelecidas na sociedade, como defenderam os complementaristas no século 

XVIII, da mulher com um papel a desempenhar no lar e o homem no espaço público que colocava: 

As mulheres já não seriam vistas meramente como inferiores aos homens, mas como 

fundamentalmente diferentes e, portanto, incomparáveis a eles - fisicamente, 

intelectualmente e moralmente. 100 

 

2.3. O JUGO DA RELIGIÃO 

 

Sua crítica à concepção de família não se fez a partir de uma crítica à maternidade, mas 

ao controle que se fez sobre o corpo da mulher, a serviço do homem, ou dos partidos ou então da 

Igreja. Esses eram os aspectos negativos da maternidade, prover para a sociedade de forma 

inconsciente, a serviço dos preceitos capitalistas. Sua inteligência estava a serviço de terceiros. 

Sua defesa da maternidade não se aproxima da ideia que tinham as feministas liberais do mesmo 

período, como algo natural da mulher. 

É quando critica o servilismo da mulher que Maria Lacerda aborda a questão da religião. 

Sua crítica maior se refere muito mais à instituição da Igreja que à religião propriamente dita. 

Assim como o problema nas relações familiares é a intensão de colocar a mulher como 

propriedade, sem autonomia, a igreja também espera da mulher tal comportamento. A religião 

seria para ela, a guarda maior da propriedade privada, espelhada na família. A consciência da 

mulher pode ser conquistada com a independência dela das superstições religiosas, que promove 

a ignorância e o preconceito. O sentimento tolo da mulher deve desaparecer para que dê lugar ao 

                                                           
99 Ibidem. p. 230. 
100 Ibidem. SCHIEBINGER, Londa. O feminismo mudou a ciência? .... p. 142. 
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sentimento racional, para renovação do mundo inteiro. Em certa medida, Maria Lacerda determina 

a responsabilidade da transformação da sociedade na mulher, obviamente seu ponto de partida é a 

condição feminina e a importância da sua emancipação, contudo, ela relega à mulher o poder dessa 

transformação.  

Sua realidade social ajuda a entender de onde e para quem ela está falando. Apesar da 

mulher não ser quem degenera a sociedade, e ela expõe claramente esse argumento ao criticar o 

trabalho de Bombarda.  Miguel Bombarda é um médico psiquiatra cujo trabalho intitulado A 

epilepsia e as pseudos epilepsias inspirou Maria Lacerda a escrever A mulher é uma degenerada 

com o intuito de rebater os argumentos do médico sobre a mulher ser a figura que degenera a 

sociedade. É claro em sua concepção que nenhuma revolução pode ser concretizada sem a 

renovação da mulher, a conquista da emancipação desta. A consciência coletiva se faz também por 

intermédio da mulher. O que de fato, para ela, degenera a sociedade são as influências do capital 

e da religião no âmbito familiar, que contribuíram para o deslocamento da mulher ao lar: 

 

A mulher é tres vezes escrava: escrava pela subserviência, pela domesticidade, pela 

submissão ao homem mais autoritário e superior. 

Escrava do salário, do jugo do trabalho domestico obrigatório para o sexo feminino, 

protegida pelas leis e pelo homem que lhe exige trabalho incompatível com as suas forças 

e lhe paga menos e compra ou vende-lhe o corpo dentro e fora do casamento, tudo 

legalizado... Escrava, tutelada mental, sujeita aos diretores espirituaes através da 

deseducação milenar cujo objetivo é evitar-lhe o raciocínio, o livre exame, o 

desenvolvimento da mentalidade101 

 

Essa escravidão impede a mulher chegar a liberdade de ser indivíduo próprio. Pois está sempre 

sujeitada à opinião do homem ou das instituições, tanto a instituição da família e como da igreja. 

Ela não poupa críticas aos intelectuais burgueses cujos discursos corroboram para a exploração do 

homem pelo homem. 

É interessante perceber no discurso de Maria Lacerda de Moura a ideia de se fazer a 

revolução por meio da educação, ela fala sobre a instrução da classe proletária, não apenas para a 

mulher. De modo semelhante os anarquistas viam na educação o meio para a emancipação, 

garantindo ao homem se autogovernar, como aponta Rago para os anarquistas:  

 

Qualquer mudança radical dependeria do esforço pessoal de cada um no sentido de sua 

auto-emancipação e aí caberia um papel fundamental à educação enquanto formadora do 

homem novo102  

 

                                                           
101 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada.. ... p.164. 
102 Ibidem, RAGO. Cabaré ao lar: ... p. 154. 
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O que difere muito Maria Lacerda das feministas liberais é justamente sua aproximação 

com as classes mais baixas. Enquanto para as feministas a aproximação com as mulheres 

proletárias era, na maioria das vezes por meio da caridade, Maria Lacerda procurava imprimir a 

elas uma consciência efetiva, de desenvolvimento humano. Não ficando exclusivo somente às 

mulheres, alcançando também os homens: 

 

[...] enquanto o proletariado não cuidar das suas escolas, da sua cultura, num surto titânico 

contra a exploração do homem pelo homem, — inútil pensar na equidade social porquanto 

haverá sempre uma facção mais esperta a qual tomará as rédeas dos governos e os lugares 

privilegiados, em detrimento de outros sonhos mais altos. E' preciso, pois, a mentalidade 

individual, a noção de responsabilidade.103 

 

Elucidar aos homens proletários da sua responsabilidade sobre sua consciência. Daí a necessidade 

de se fazer a revolução social, a busca por se viver diferente do modelo que estava imposto. Essa 

revolução social parte da ideia anarquista sobre revolução, de se construir uma sociedade a partir 

da cooperação natural e de solidariedade entre os indivíduos. Como Rago destaca, para os 

anarquistas o Estado reproduz a divisão social: “recriando assim relações hierárquicas entre seus 

próprios membros”104. A revolução, portanto, significa a transformações das relações sociais, o 

que para Maria Lacerda começa pela mudança da mulher dentro da sociedade. 

 Ao defender a liberdade do indivíduo pela educação a autora ataca a constante presença da 

religião dentro nas escolas. Assim, ela estabelece como essencial a separação da Igreja e do Estado, 

segundo ela, as escolas nada mais seriam que propagadoras da fé. A educação deveria servir apenas 

para o desenvolvimento do homem e da mulher, porém acabam por formar homens sem caráter e 

mulheres reféns da futilidade. A sociedade deveria entender a educação moderna como livre da 

submissão jesuíta. 

 A grande influência da Igreja dentro dos meios sociais e políticos fez refletir na escrita de 

Maria Lacerda. Vinda de família espírita, fez o discurso da autora ser anticlerical, não 

necessariamente em oposição à religião, mas à instituição da Igreja Católica. É possível que as 

ações da igreja contra grupos libertários e também contra instituições espíritas tenham influenciado 

as atitudes contra a igreja. Seu período em Barbacena e também em Guararema proporcionaram à 

autora maior oportunidade de observação das relações sociais. Foram nesses meios que as relações 

envolvendo o casamento, a família ou a mulher nos campos público e privado sofreram grande 

influência da moral cristã. 

                                                           
103 Ibidem, p. 181. 
104 Ibidem, p.158. 
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 Quando ela fala sobre a preservação da moral nada tem a ver com a moral defendida pela 

Igreja e pelo Estado. A sua moral não atende aos intentos cristãos e sim à valorização do indivíduo 

e consequentemente do coletivo: 

 

E chama a atenção para o raciocínio seguinte: as condições da nossa vida estão 

inteiramente 

mudadas; si se estabelecesse o principio ou novas bases de uma moral vantajosa, cheia de 

benefícios para os indivíduos numa sociedade prospera tanto quanto possível, 

chegaríamos á conclusão de que essa moral estaria em desacordo, em muitos pontos, com 

os ensinamentos da nossa consciência moral hereditária. 

E' preciso pois educar as novas gerações sob mais amplos princípios e convencer aos 

homens de hoje de que vivem governados debaixo do jugo de prejuízos e absurdos. 

Assim, a escola moderna deve ser anti-sectarista de verdade e não apenas nome. Laica, 

porém sem o dogma do Estado105 

 

 A autora destaca em seu trabalho, que apesar da Igreja exercer um papel de grande 

influência na constituição da família ou do Estado, ela só se aplica pela força e não necessariamente 

pelo desejo do coletivo, que sequer segue a fé, mas está preso à sua moral, como reféns dos 

prejuízos das tradições cristãs. Ressalta que o caminho não pode ser a substituição dos dogmas da 

religião para os dogmas do Estado, assim os preceitos continuariam os mesmos, em prejuízo 

sempre da formação da consciente do indivíduo. Seria função, então, dos idealistas livres, capazes 

de abrir caminho para o desenvolvimento da mentalidade fora da jurisdição da Igreja ou do Estado: 

“temos por dever abrir uma brecha na mentalidade dos que começam a despertar para compreender 

o sentido profundo da vida, para penetrar, dissecar os crimes políticos e religiosos de lesa-

felicidade humana”106.O indivíduo deveria se construir a partir de uma nova figura que negasse a 

representação burguesa e se afastasse das ideias comunistas, como aponta Rago, para Maria 

Lacerda, as relações sociais não poderiam depender de partidos políticos, mesmo que estes fossem 

em prol dos proletários107 

 Maria Lacerda entende que o papel da Igreja na sociedade é maior do que caberia a ela. 

Sua visão não é necessariamente negativa em relação à religião ou à religiosidade, ainda que 

concorde que em certa medida a superstição que a religião carrega faz da mulher mais tola e 

inconsciente de si própria. Por isso, a subserviência da sociedade em relação à religião esvazia a 

figura do indivíduo, cujo papel acaba por ser somente em defesa das tradições e morais cristãs e 

não em seu benefício. 

                                                           
105 Ibidem. p. 214. 
106 Ibidem, MOURA. Amai...e não vos multipliqueis. ... p. 44. 

 
107 Op. Cit. RAGO. Cabaré ao lar: ... p. 101 
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 Para que o indivíduo possa efetivamente crescer é necessário que haja uma laicização da 

sociedade, sobretudo na educação, cuja impacto das ações da igreja se mostra ainda mais negativo, 

impedindo que tanto o homem quanto a mulher consigam se emancipar socialmente e se entendam 

como uma consciência individual e consequentemente coletiva. 

Depois, o altruísmo pôde existir sem a fé; tem existido. 

A moral pôde ser profundamente religiosa e absolutamente independente da religião: a 

Beleza não obedece a dogmas, porém, ensina a rezar...108 

  

 O que se pretende através da educação dogmática é atender apenas os objetivos da Igreja 

e em um grau ampliado do Estado, este capitalista. Negando a chance de se fazer uma educação 

que preserve o indivíduo. Maria Lacerda resume que esta educação se conserva na ignorância, 

educa para manter a mulher sob os preconceitos religiosos e os homens para exercer a moral cristã, 

incapazes de contestar o poder social da Igreja e do Estado. 

 

O rapaz educado carinhosamente, jesuiticamente  pelo padre, não será talvez católico pela 

razão 

ou de coração mas sel-o-á socialmente falando e será incapaz de atacar a infalibilidade do 

papa 

ou mesmo o luxo do Sr. Arcoverde ou Sebastião Leme. 

Um freio lhe foi colocado de tal geito que ele nem sabe se o traz. 

Não crê, porém não discute, não raciocina, receia aprofundar, não tem coragem de olhar 

de frente. 109 

 

 A autora explica que sua posição anticlerical é resultado da pressão social empreendida 

pela igreja, que não possibilita que a mulher ou o homem façam uso de sua razão, sem que seja a 

serviço das concepções religiosas. A religião, ao invés de aplacar as misérias sociais contribui para 

que estas permaneçam, pois privilegia uma parcela da sociedade, fortalecendo e aumentando 

fortunas. Maria Lacerda desconfia das autoridades, em especial a da Igreja: “Não podemos mais 

ter confiança nas autoridades constituídas, e, entre elas, mui principalmente, na Igreja romana”110 

 Ela destaca que a dependência da mulher não é culpa da figura de Jesus Cristo, deixa 

claro que sua crítica se faz especificamente à instituição da Igreja. Foi ela quem teria dado a base 

para que a escravidão da mulher fosse possível. “Podemos afirmar, sem paradoxos: as religiões 

foram sempre inimigas da Fraternidade universal”111. A escola tem, portanto, o papel de 

estabelecer a união dos indivíduos, que garanta o progresso humano. 

 Maria Lacerda não espera que a mulher consiga se libertar da escravidão religiosa ou 

social que a Igreja e o homem lhe colocou sem fazer uso de sua consciência. Para ela também 

                                                           
108 Ibidem, MOURA. A mulher é uma degenerada...  p. 221-222 
109 Ibidem. p. 235. 
110 Ibidem. p. 239. 
111 Ibidem. p. 244. 
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parece pouco provável que mulheres mais “esclarecidas” ou em posições sociais relativamente 

privilegiadas estejam a defender dispostas a emancipação das mulheres proletárias, as quais estão 

mais expostas ao controle das religiões. Justamente porque as mulheres mais privilegiadas estão 

mais preocupadas em fazer caridade e não solidariedade.  

 
E, enquanto a mulher permanecer dentro dos estojos da manicure, dentro dos estofos, dos 

cofres de jóias, nas salas dos hotéis chies ou nos chás das casas de modas, absorvida pelos 

tangos e pela fanfarra louca do Jazz-Band infernal — meio seguro de abafar as vozes 

interiores, — enquanto respirar religiosidades supersticiosas supondo ser impossível e 

até imoral viver a mulher sem se ajoelhar aos pés de qualquer divindade ou dos seus 

representantes, enquanto achar indispensável á tutela social ou quando menos — a tutela 

masculina, enquanto se alimentar de preconceitos, mercê mesmo ser tratada desse modo, 

com tanto despreso, como si fosse cousa, como objeto do qual se gosa e se atira para longe 

como imprestável, objeto que "se compra ou vende, animalzinho de luxo, bibelot, ou... 

besta de carga, femea mamífera... 112 

 

2.4 OS DISCURSOS DE MARIA LACERDA 

 Em A mulher é uma degenerada Maria Lacerda de Moura faz seu discurso numa crítica 

maior à condição da mulher dentro da sociedade da época. Nesse momento, ainda é primordial a 

autora pensar a educação feminina como fio condutor. É ainda muito presente sua vivência como 

professora quando questiona a presença da religião dentro das escolas, até mesmo quando pensa 

na sua função como professora e aluna, influenciadas inicialmente por esses ideais religiosos. Não 

há como a emancipação total da mulher acontecer sem a reorganização da educação. Já neste livro 

é possível perceber a transição do discurso de Maria Lacerda de Moura na defesa da emancipação 

do indivíduo, não só feminina, apontando nesse contexto a servidão que a sociedade capitalista 

mantinha o homem. A violência sofrida pela mulher operária era reflexo da violência sofrida pelo 

homem. Os espaços públicos estavam em constante conflito com os espaços privados. 

 A revolução social pretendida pela a autora é mais evidente em Amai...não vos 

multipliqueis (1932), cujo enfoque é repensar a concepção da família para além dos preceitos 

religiosos ou burgueses. Mais importante que a conquistas de direitos políticos era a conquista da 

consciência feminina. Para tanto seria necessário a destruição efetiva do “lar sagrado”. Enquanto 

a sociedade lutava para proteger a “instituição família” Maria Lacerda repensava o papel do 

casamento e da maternidade dentro das relações sociais. A transformação social somente poderia 

vir da maternidade consciente, da possibilidade de escolha da mulher em querer ou não constituir 

uma família.  

                                                           
112 Ibidem. p. 259. 
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É mais evidente nesta obra a variedade de influências que a autora incorporou em seus 

trabalhos. O discurso de liberdade sexual e amor plural são bases do livro, revelando que Maria 

Lacerda foi uma voz destoante nos meios aos quais frequentou.  

 Outras obras suas deixam claro a extensão de seu trabalho, na sua luta contra os regimes 

autoritários e como foi além da defesa da emancipação da mulher. O constante diálogo com 

diversas correntes ideológicas não a deixou alheia à realidade em que viveu. Mesmo que a história 

tenha deixado ela às margens do movimento sufragista não há como negar a relevância de seu 

trabalho para pensar as ideias crescentes no início do século XX: 

 

Resta-nos o espirito combativo: acotovelaremos as contingências da vida e deixaremos 

pau as gerações vindouras o exemplo do caráter incorruptível, a coragem das convicções, 

o protesto enérgico e o grito de entusiasmo por todas as causas justas, entre as quais 

destacamos, neste volume, o livre exame para a mentalidade feminina. O que eu desejo é 

muito: anseio pelo bem estar social, pela educação racional, pela Arte, por todas as 

emoções do Belo e da Verdade Cientifica113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
113 Ibidem, pp. 263-64. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A obra de Maria Lacerda de Moura nos possibilitou perceber as diferentes vozes dentro 

movimento feminista das primeiras décadas do século XX. Inicialmente este trabalho se constitui 

por analisar o discurso reconhecido das feministas do movimento sufragista a partir dos textos 

escritos para o jornal Correio da Manhã. Porém, o contato com o trabalho escrito por Maria 

Lacerda mostrou outras perspectivas sobre a construção da figura da mulher no período. Assim, 

na conclusão deste trabalho percebemos o impacto da obra dessa autora na construção de um novo 

discurso sobre a figura da mulher. 

  Podemos concluir que a ocupação dos espaços públicos pelas mulheres foi essencial para o 

surgimento dos discursos tanto das sufragistas quanto de Maria Lacerda. Essas mulheres 

empenharam-se na defesa da emancipação da mulher pela educação e na conquista por direitos às 

mulheres. Apesar de se relacionarem em determinados momentos, seus discursos não foram 

essencialmente os mesmos, o que demonstra que movimento feminista desse período não foi 

unitário e produziu discursos divergentes entre si. Enquanto as sufragistas tiveram como luta maior 

a conquista pelo voto e se estabeleceram como um movimento sobretudo de mulheres 

proeminentes das classes mais altas, seu contato com as mulheres das classes mais baixas foi 

limitado, sem promover uma organização efetiva dessas mulheres. Maria Lacerda em 

contrapartida se aproximou das classes populares e buscou conciliar o discurso anarquista junto às 

mulheres operárias. Para ela o papel da mulher não se estabelecia apenas nas funções do lar, 

procurou romper com a norma da esposa-mãe que o discurso moralizante da época procurava 

impor e que em certa medida as feministas liberais se vincularam, pois destacavam em seus 

discursos o papel natural da mulher como mãe e esposa. Destaco que essas mulheres se 

aproximaram na busca pela emancipação feminina, ainda que a maneira como construíram suas 

ideias tenha sido distinta. Contudo, era caro e elas a defesa pela educação feminina como forma 

de emancipação, seja pelo ingresso no mercado de trabalho, como quisto pelas sufragistas, seja 

pela construção de uma consciência, defendido por Maria Lacerda de Moura. 

 A análise das obras de Maria Lacerda nos mostra o quão diversificado foi seu discurso em 

relação ao trabalho realizado por outras mulheres. Ressalto sua capacidade em agregar diferentes 

vertentes em sua obra, não se limitando em apenas uma, e como esse contato ajudou a autora a 

construir um discurso próprio que se manteve sempre coerente na defesa pela emancipação 

feminina através da educação, com o objetivo de ampliar o poder de contestação aos valores e 

relações de dominação: 

Enquanto houver uma só pária, enquanto houver uma mulher sacrificada, enquanto 

houver crianças famintas, mulheres escravas do salario -  nós, idealistas, não temos senão 
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o dever de pensar, de sonhar, de agir para o advento de outra sociedade, em busca de 

outros sonhos para a vida maior114 

 

Este trabalho mostrou que suas ideias se destacaram por pensar primeiramente sobre a liberdade 

da mulher, que não se limitasse apenas a uma parcela da sociedade, mas que englobasse toda ela. 

 É possível perceber que a intensão de Maria Lacerda foi reformular conceitos sociais 

estabelecidos, em especial quando ela questiona o ideal de família, instituído pela moral cristã. 

Isso fica mais evidente nas passagens que a autora critica o impacto da religião, especificamente a 

influência da Igreja, dentro do âmbito privado. Essa presença contribuiu para relegar a mulher a 

condição de servidão, em relação à Igreja e ao homem. A ideia de família em sua obra se mostra 

como uma construção, como demanda do capitalismo a partir da moralidade imposta pela religião. 

Seu afastamento das ideias sufragista acontece por entender que a luta pelos direito das mulheres 

é resultado desse controle moral estabelecido na sociedade. O que ela propõe é uma emancipação 

fora desse regime.  

 Nas duas obras analisadas nesta pesquisa, A mulher é uma degenerada e Amai...e não vos 

multipliqueis, a autora se dispõe a pensar a transformação da sociedade a partir da consciência 

feminina, para posteriormente conseguir estabelecer a consciência do indivíduo. Para isso seria 

necessário quebrar com o conceito de família sagrada. A mulher, então, deveria reivindicar a 

liberdade sexual, em seu entendimento o poder sobre seu próprio corpo. Nesse sentido ela se difere 

bastante das sufragistas, que não idealizaram um novo conceito de mulher e nem trataram sobre a 

questão sexual da mulher, justamente por não se distanciaram do modelo de moralidade.  

 Percebemos que o discurso de Maria Lacerda seguiu pelo viés de redefinir a ideia de 

indivíduo, repensar as funções da mulher dentro do casamento como naturais, rebatendo em A 

mulher é uma degenerada os discursos de cientistas do final do século XIX e início do século XX, 

que tentaram definir a inferioridade feminina como uma condição natural: 

Eu não discuto com um homem apenas, com o sr. Bombarda, com Lombroso ou com 

Ferri: protesto contra a opinião anti-feminista de que — a mulher nasceu exclusivamente 

para ser mãe, para o lar, para brincar com o homem, para divertil-o. O sr. Bombarda foi 

o pretexto115 

 

Para ela era importante apontar que a presença das mulheres em espaços fora do meio doméstico 

não era a degeneração da sociedade. Além de estabelecer que a mulher era indivíduo integrante do 

meio social, como figura essencial para o desenvolvimento humano e da civilização.  

 Por fim destaco que a análise do trabalho de Maria Lacerda de Moura nos apresenta 

diferentes possibilidades de estudo para pensar o feminismo do século XX. É relevante o impacto 

                                                           
114 Ibidem. MOURA. Maria Lacerda de. A mulher é uma degenerada. ... p 12. 
115 Ibidem. p 62. 
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de seu discurso nos ambientes nos quais esteve inserida, do seu constante diálogo com as mais 

diversas vertentes ideológicas, cuja influência fez sobressair seu trabalho em comparação com as 

feministas contemporâneas a ela. Sobretudo por pensar em novas relações sociais, questionando o 

modelo de família e a moral religiosa, além da defesa pela consciência e liberdade sexual da 

mulher. Penso que há ainda muitos caminhos para se pensar sobre o trabalho de Maria Lacerda, 

justamente por considerar que sua presença nos espaços em que frequentou e dos discursos que 

combateu lhe apresenta como uma voz destoante. 
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