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Feminismo e Utopia 

 

 Acredito ser interessante começar um trabalho que aborde as temáticas de gênero, 

utopia e tradução com uma definição de feminismo. Utilizando-me da conceituação de 

Duarte (2003), feminismo, em um sentido amplo, pode ser entendido como todo gesto ou 

ação, partida de um individuo ou de um ou mais grupos, que resulte em protesto contra a 

opressão e a discriminação da mulher, ou que exija a ampliação de seus direitos civis e 

políticos.  

 Ainda que este conceito seja bastante direto e claro quanto ao que o feminismo 

seja, de fato, ainda há, infelizmente, diversas má interpretações sobre o real objetivo do 

movimento. Não é para menos que as autoras, quando se referem ao feminismo, achem 

necessário acrescentar informações tais como Funck (1998) argumenta em seu artigo: o 

feminismo é geralmente mal-interpretado, pelos menos informados, como a busca pelo 

poder, glorificação ou até mesmo pregação de ódio aos homens. O que a autora afirma é 

que o feminismo busca, nada mais, nada menos, que reconhecimento.   

 O feminismo, portanto, vem servir às mulheres como iniciativa à luta, alimentando 

um desejo por mudança e por um espaço melhor. Tal proposta, de acordo com Cavalcanti 

(2003), agiria como ponto central para o movimento. É possível perceber que essa 

característica traz à tona o princípio da utopia, de crítica ao presente e projeção de um 

futuro alternativo, o qual tratamos aqui, especificamente, às mulheres em relação ao 

movimento feminista. Talvez não seja eventual que o próprio termo "feminismo" tenha 

sido sugerido pelo francês Charles Fourier, um pensador socialista utópico do século XIX. 

 Levitas (2001) ressalta a importância da utopia como uma forma de se entender 

uma sociedade. Se a utopia é a expressão daquilo que falta, da experiência de ausência 

em qualquer dada sociedade ou cultura, tal como ela conceitua o termo, entender as 
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aspirações utópicas geradas por uma sociedade é um passo necessário para entender essa 

mesma sociedade como um todo. Dessa forma, se há aspirações utópicas feministas numa 

sociedade, podemos entender que falta algo às mulheres nessa mesma sociedade. 

 As aspirações utópicas de uma sociedade podem ser analisadas por meio da 

observação de movimentos políticos e artísticos, conforme a proposta de Moylan (2003). 

De acordo com o autor, estes fatores são os grandes responsáveis pelo renascimento e 

renovação dos desejos utópicos de uma sociedade, como foi o caso dos grandes 

movimentos mundiais nos anos 1960 e 1970.  

 Segundo Funck (1998), para o feminismo e, mais especificamente na literatura, 

esses movimentos contra-culturais apresentam um importante papel na construção de uma 

nova tradição na produção literária e crítica:  revelar a misoginia inerente na instituição 

da literatura através da crítica a estereótipos masculinos em relação às mulheres. Para a 

autora:  

 

Se a linguagem como prática discursiva é onde há contradição e "luta" 

e é o lugar onde subjetividades são construídas, ela se torna 

necessariamente central ao processo de mudanças políticas. Não é mais 

possível ver a linguagem - e a literatura - como um reflexo neutro da 

realidade social. Ao contrário, elas se tornaram instrumento de 

manutenção ou alteração do status quo. (FUNCK, 1998, p.23) 

  

Feminismo e Tradução 

 

 É fato que as mulheres viveram, por séculos, à margem das sociedades, sem direito 

à educação ou à participação política, por exemplo. Não foi diferente na literatura. Por 

não terem acesso ao ensino institucionalizado, as mulheres também tornaram-se 

historicamente marginais no âmbito da produção literária. Como não ameaçavam 

significamente o status hegemônico da autoria masculina, a questão de gênero era 

raramente reconhecida e discutida  (FUNCK, 1998). 

 De acordo com Simon (1996), foi por meio da tradução que as mulheres, 

inicialmente, puderam ter acesso ao mundo das letras. Desde o começo da Idade Média, 

na Europa, essa seria uma forma considerada permissível para as mulheres expressarem-

se publicamente. A tradução tornou-se uma forma de aprendizagem da escrita durante os 

séculos XIX e XX, nos quais muitas obras foram traduzidas do francês, russo e alemão 

por mulheres. Ainda de acordo com a autora, a tradução também foi importante para as 

mulheres como forma de expressão de suas convicções políticas. Elas acreditavam que 



os movimentos de trocas literárias eram vitais para a vida democrática de qualquer nação. 

Simon também destaca que a tradução teve um importante papel nos movimentos sociais 

aos quais as mulheres tiveram participação, tais como a chamada  primeira grande onda 

feminista2. 

 A partir dos anos 1980, houve uma mudança estudos da tradução, chamada de 

"virada cultural", a qual adicionou uma importante dimensão à maneira de se avaliar as 

traduções. Ao invés da famosa pergunta - "Como devemos traduzir? O que é uma 

tradução correta?" - a ênfase passou a ser dada a uma abordagem descritiva: "O que fazem 

as traduções? Como elas circulam no mundo e obtêm respostas?" (SIMON, 1996) 

 Em diálogo com tal direcionamento, este trabalho propõe estudar a composição e 

avaliar o impacto do livro Direito das mulheres e injustiça dos homens, de Nísia Floresta 

numa abordagem situada nas interfaces entre os estudos críticos da utopia, estudos de 

gênero e os estudos da tradução. 

 

Direito das mulheres e injustiça dos homens 

 

 Nísia Floresta Brasileira Augusta (1810-1885) foi destaque na década de 1830, 

identificada como a primeira onda do feminismo brasileiro3. Seu livro Direito das 

mulheres e injustiça dos homens, escrito em 1932, além de ser considerado o texto 

fundante do feminismo no Brasil, foi o primeiro a tratar do direito das mulheres à 

instrução e ao trabalho, e a exigir que elas fossem consideradas inteligentes e merecedoras 

de respeito (DUARTE, 2003). 

 É fato vastamente difundido que Direito das mulheres e injustiça dos homens, seja 

uma "tradução livre" da obra A Vindication of the Rights of Woman [Uma Reivindicação 

pelos Direitos das Mulheres], da britânica Mary Wollstonecraft (1759-1797), 

                                                           
2 Segundo Funck (1998), a primeira grande onda do movimento feminista ocorreu no final do século 19 e 

início do século 20 e teve, entre outros objetivos, o direito de voto das mulheres. A segunda onda, que 

ocorreu entre as décadas de 60 e 70, visava à igualdade de gêneros. 
3  De acordo com Duarte (2003), o feminismo brasileiro pode ser pensado em quatro momentos: 1830, 

1870, 1920 e 1970. A primeira onda, em 1830, demandava direitos básicos às mulheres, tais como o de 

aprender a ler e a escrever, até então reservado ao sexo masculino. Por volta de 1870 surge a segunda onda 

feminista, com a criação de diversos jornais e revistas feministas, que promoviam  o direito de voto e a 

ampliação da educação para as mulheres ao ensino superior. No início do século XX, identifica-se, no 

Brasil, a terceira onda, com um movimento melhor organizado pelas mulheres, que clamavam pelo direito 

ao voto, ao curso superior e à ampliação do campo de trabalho. Nos anos de 1970, identifica-se a quarta 

onda do movimento feminista, que, devido ao momento histórico do Brasil, impôs que as mulheres além 

de debater a sexualidade, o direito ao prazer e ao aborto, também se posicionassem contra a ditadura militar, 

censura e lutassem pela redemocratização do país, pela anistia e por melhores condições de vida. 



originalmente publicado em 1790. Tal informação foi, inclusive, publicada na edição de 

1989 do livro, com o qual trabalho neste estudo. Entretanto, tanto Duarte (2003) como 

Campoi (2011), sendo que esta última faz referência à pesquisa de Pallares-Burke 

(1996)4, indicam que Nísia Floresta não havia se inspirado apenas em A Vindication para 

a composição de seu texto. De acordo com as críticas, Nísia Floresta também inspirou-se 

no artigo da Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne [Declaração dos 

Direitos da Mulher e da Cidadã] (1791), de Olympe de Gouges (1748-1793), bem como 

no texto Woman not inferior to man [Mulher não inferior ao homem] (1739) de Sophie - 

pseudônimo  de Mary Wortley Montagu (1689-1762) - , que, por sua vez, fora inspirada, 

com indícios de plágio em alguns trechos, no livro De l´egalité des deux sexes [Da 

Igualdade dos dois sexos], de François Poulan de La Barre (1647-1725), publicado em 

1673. 

 Apesar dessas incertezas, o fato é que a obra de Nísia é um ótimo exemplo de 

como a tradução tem sido usada a serviço do movimento feminista. Para Simon (1996), a 

tradução é uma atividade socialmente e culturalmente significativa às mulheres ao 

permitir a promoção de causas sociais através das trocas literárias entre nações. E é isso 

que percebemos com o livro Direito das mulheres, cuja importância que teve na época - 

e continua tendo -  deve-se ao fato da autora ter "importado" discursos de fundamental 

importância por meio dos quais Nísia Floresta baseou-se para elaborar sua discussão aqui 

no Brasil.  

 As prováveis obras inspiradoras, bem como o texto brasileiro, apesar de 

abordarem temáticas similares, foram publicadas em lugares e épocas diferentes. Não 

bastaria à autora brasileira simplesmente traduzi-las para o português pois não se 

adequaria ao contexto do Brasil. Nísia Floresta estudou as obras estrangeiras e, analisando 

o momento vivido pelas mulheres brasileiras na época, escreveu o que seria apropriado a 

sua realidade. Sobre o livro da brasileira, Duarte (2003) atesta: 

 

Nísia Floresta não realiza, insisto, uma tradução no sentido 

convencional do texto da feminista, ou de outros escritores europeus, 

como muitos acreditaram. Na verdade, ela empreende uma espécie de 

antropofagia libertária: assimila as concepções estrangeiras e devolve 

um produto pessoal, em que cada palavra é vivida e os conceitos surgem 

extraídos da própria experiência. [..] Nísia Floresta é importante 

principalmente por ter colocado em língua portuguesa o clamor que 
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na verdade uma tradução do livro Woman not inferior to man de Mary Wortley Montagu. Ela ainda chama 

a atenção para a prática comum do plágio no contexto literário do século XVIII. 



vinha da Europa, e feito a tradução cultural das novas idéias para o 

contexto nacional, pensando na mulher e na história brasileira. [...] Na 

deglutição geral das idéias estrangeiras, era comum promover- se uma 

acomodação das mesmas ao cenário nacional, e é o que ela faz. 

 

 Nísia inicia seu livro abordando, talvez, a função mais evidente às mulheres na 

época: criar os filhos. Ela questiona o fato dos homens participarem da geração das 

crianças mas olharem com "desprezo para o emprego de criar filhos e que é isto, às vistas, 

uma função baixa e desprezível" (FLORESTA, 1989, p. 36). Para ela:  

 

As mulheres, encarregando-se generosamente e sem interesse, do 

cuidado de educar os homens na sua infância, são as que mais 

contribuem para esta vantagem, logo são elas que merecem um maior 

grau de estima e respeito públicos. (FLORESTA, 1989, p. 37) 

 

 Nísia ressalta que a função social das mulheres, na época, restringia-se ao 

casamento e à maternidade. Seus argumentos são traçados no sentido de valorizar a 

atividade, restrita às mulheres, de criação e cuidado das crianças visto que, da mesma 

forma, os homens são responsáveis pela geração dos filhos (CAMPOI, 2011): 

 

É verdade que o emprego de nutrir as crianças nos pertence, assim como 

a eles unicamente pertence o de gerá-los: se este último lhes dá algum 

direito à estima e respeito públicos, o primeiro nos deve merecer uma 

porção igual, pois que o concurso imediato dos dois sexos é tão 

essencialmente necessário à propagação da espécie humana, que um 

será absolutamente inútil sem o outro. (FLORESTA, 1989, p. 56) 

 

 Duarte (2003) afirma que  os homens se beneficiavam com a opressão contra as 

mulheres. Ela ressalta que apenas ao conseguirem acesso à educação elas poderiam ter 

consciência de sua condição inferiorizada. Ela ainda destaca o círculo vicioso, citado por 

Nísia Floresta, em que se encontravam as mulheres: "Por que a ciência nos é inútil? 

Porque somos excluídas dos cargos públicos; e por que somos excluídas dos cargos 

públicos? Porque não temos ciência." (FLORESTA, 1989, p. 52). 

 Nos capítulos quatro, cinco e seis, ela protesta contra a ideia que os homens tinham 

acerca das mulheres de que elas não teriam capacidade nem para assumir cargos no 

governo, cargos públicos ou empregos. Sempre questionando a superioridade masculina, 



ela procura ‘provar’ a injustiça masculina em relação ao tratamento dado às mulheres 

(DUARTE, 2003): 

 

O que prova bem que eles falam conforme o seu coração, é  nos 

suporem muito fracas para nos deixar privar da nossa liberdade e de 

nossos legítimos direitos, por um raciocínio tão frívolo quanto 

improcedente; mas que prova têm eles apresentado, para convencer que 

não seríamos tão capazes de nos preservamos dos perigos, como eles o 

são de nos guardar, se gozássemos das mesmas vantagens e poder? 

Além de que, estamos por ventura mais seguras debaixo de sua direção, 

que da nossa própria? (FLORESTA, 1989, p. 55) 

 

 Nísia também questiona a capacidade dos homens como homens líderes do 

governo. Mais uma vez, ela denuncia a imagem, associada às mulheres, do sexo fraco, 

"criaturas destituídas de bom senso e naturalmente incapazes de se conduzir" 

(FLORESTA, 1989, p. 55) criada pelos próprios homens como forma de privá-las de seus 

direitos. Se eles mesmos lhes "tem roubado as vantagens da educação" (FLORESTA, 

1989, p. 56) como podem eles ter certeza de sua incapacidade? 

 

Apenas achar-se-ia em um milhão, uma de capacidade medíocre, que 

não quisesse ou pudesse governar-se melhor que a maior parte dos 

homens em iguais circunstâncias, se a fraude, a traição e a vil inveja 

desse sexo não nos roubasse os meios. (FLORESTA, 1989, p. 56) 

 

 Seguindo esse mesmo raciocínio, Nísia Floresta julga o governo dos homens como 

um "mau governo" (FLORESTA, 1989, p. 56) e evidencia a falta ou de capacidade natural 

ou de probidade, visto que eles tem todas as vantagens, ao contrário das mulheres, e 

mesmo assim, ainda existem problemas em suas administrações. Em outro trecho, ela 

afirma que as mulheres ainda passam "pior debaixo de seu governo que do nosso" 

(FLORESTA, 1989, p. 57) ressaltando a capacidade das mulheres de governarem melhor 

que os homens, quando elas poderiam, de fato, atender às necessidades das próprias 

mulheres. 

 Com um discurso semelhante, Nísia Floresta demonstra seu protesto contra as 

mulheres não serem consideradas competentes o suficiente para assumirem cargos 

públicos. Da mesma forma pela qual as mulheres são julgadas incapazes para governar, 

também o são diante da possibilidade de preencherem cargos públicos. Mais uma vez fica 

bastante clara a imagem e perspectiva associada às mulheres, que se resume ao casamento 

e aos filhos. Em um trecho do capítulo, a autora argumenta: 



 

Como nos observam em toda parte sujeitas e absolutamente 

dependentes dos homens, privadas das vantagens e das ciências e das 

ocasiões de fazer conhecer nossa capacidade para os cargos públicos, 

concluem daqui os homens (seguindo seu modo de raciocinar ordinário 

por verossimilhanças) que devemos ser assim. (FLORESTA, 1989, p. 

63) 

 

 A autora também enfatiza a opressão dos homens sobre elas e sua obediência por 

medo da violência: 

 

E se somos privadas do poder e privilégio, que põe seu sexo acima do 

nosso, não é por falta de capacidade natural e de merecimento, mas sim 

por falta de um igual espírito de violência, de uma injustiça manifesta e 

de uma opressão ilegítima, como a deles." (FLORESTA, 1989, p. 64) 

 

  Para Campoi (2011),  o texto direciona aos leitores homens uma reflexão sobre a 

injusta condição das mulheres. Entretanto, Nísia finaliza sua obra dirigindo seu discurso 

diretamente às mulheres, com os seguintes dizeres: 

 

Em uma palavra, mostremos-lhes, pelo pouco que fazemos sem o 

socorro da educação, de que seríamos capazes se se nos fizessem 

justiça. Obriguemo-los a envergonhar-se de si mesmos, se é possível, à 

vista de tantas injustiças que praticam conosco, e façamo-los  enfim 

confessar que a menos das mulheres merece um melhor tratamento de 

sua parte, do que hoje prodigalizam a mais digna dentre nós. 

(FLORESTA, 1989, p. 94-95) 

 

 Duarte (2003) ressalta que no capítulo da Conclusão de Direitos das mulheres e 

injustiça dos homens, no qual este trecho está incluso, encontra-se o desvio mais 

acentuado em relação aos originais europeus: Nísia termina dizendo que não tinha 

intenção de “revoltar pessoa alguma contra os homens”, nem “transformar a ordem 

presente das coisas” mesmo após a longa argumentação na qual ela enaltece a capacidade 

e a superioridade femininas. A autora ainda argumenta que, apesar desse recuo, que 

poderia parecer até uma contradição, ele merece ser analisado também como estratégia e 

consciência da realidade, pois o momento brasileiro impunha não o clamar por 

revoluções, mas por pequenas e necessárias mudanças no comportamento masculino com 

relação à mulher. 

 Fica bastante claro, ao logo do texto, que a obra trata da crítica à opressão sofrida 

pelas mulheres, conforme podemos observar, em todos os seus questionamentos, e de 



quais seriam suas aspirações utópicas para o seu gênero, sendo "sexo" o termo utilizado 

por ela na época, visto que gênero é um termo que vem sendo utilizado recentemente. 

Para Duarte (2003), o tom panfletário percorre todo o texto, até mesmo nos títulos dos 

capítulos, tais como "Que caso os homens fazem das mulheres, e se é com justiça" ou "Se 

os homens são mais próprios que as mulheres para governar". Eles expressam sua 

principal reivindicação: a igualdade dos gêneros no que tange à participação social das 

mulheres. Conforme Cavalcanti (2003): 

 

A crítica à história e a projeção de um espaço social melhor são o 

material da utopia, conforme já salientado. A crítica feminista sonha 

então com uma história calcada numa outra prática entre os sexos (que 

não a de hegemonia e opressão). (CAVALCANTI, 2003, p. 33) 

 

 A obra de Nísia Floresta, repleta de questionamentos às desigualdades entre 

homens e mulheres, levanta as primeiras discussões sobre gênero no Brasil, em pleno 

século XIX.  

 

O que é Direito das mulheres e injustiça dos homens? 

 

 Direito das mulheres e injustiça dos homens, de Nísia Floresta é um exemplo 

brasileiro da prática da tradução feminista, inspirada, principalmente, na obra A 

Vindication of the Rights of Woman, de Mary Wollstonecraft. O texto, considerado a obra 

fundante do movimento feminista brasileiro, foi o primeiro a ser publicado no Brasil 

discutindo a situação das mulheres, visando mudanças e ampliação de seus direitos.  A 

análise da obra permite observar suas características utópicas, as quais são inerentes ao 

movimento feminista, de crítica ao presente e projeção de um futuro alternativo, bem 

como a contribuição da tradução nas representações culturais e disseminações de valores. 
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