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PERFORMATIVIDADE NORMATIVA E PRODUÇÃO DE 
INTELIGIBILIDADES: UMA ANÁLISE DA INTERSECÇÃO ENTRE 
GÊNERO E CLASSE NOS SEMANÁRIOS ‘O BRADO’ E ‘O ILHAVENSE’1

Larisa Latif2

RESUMO
Este artigo apresenta resultados parciais de uma investigação em curso sobre os discursos enunciados
sobre o íntimo e o privado em dois semanários regionais publicados durante o século XX na cidade de
Ílhavo, Portugal. A investigação aponta para uma marcante normatividade de gênero ao lado de uma
forte clivagem social. Apresentamos, portanto, neste trabalho, uma leitura das intersecções entre as
normatividades de classe e de gênero tal qual enunciadas nos dois semanários analisados. 
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Introdução
Este ar!go apresenta resultados parciais de uma inves!gação em curso sobre os discur

sos sobre o ín!mo e o privado em dois semanários regionais publicados durante o século XX
na cidade de Ílhavo, Portugal. A forte presença de assuntos da esfera privada nas páginas
desses jornais indica que estes atuam como órgãos do poder norma!vo não apenas vigiando
comportamentos, mas enunciando performa!vamente as inteligibilidades possíveis dentro
de um determinado regime de verdade. A inves!gação aponta para uma forte clivagem social
ao lado de uma marcante norma!vidade de gênero. Apresentamos, portanto, neste trabalho,
uma leitura das intersecções entre as norma!vidades de classe e de gênero tal qual enun
ciadas nos dois semanários analisados. 

Na sociedade ilhavense o processo iden!tário ancorase fortemente numa dimensão
simbólica para a qual são basilares o pertencimento ao território, a crença numa origem mí
!ca daquela população e a sensação de perenidade do mundo social (Bap!sta, et al., 2014).
Para além disso, a cidade apresenta uma for#ssima clivagem social marcada pela presença
histórica de uma elite ligada à cerâmica ou à pesca  com uma progressiva decadência da
primeira, um forte incremento da segunda, especialmente dos setores ligados à pesca do
bacalhau, durante o Estado Novo e a decadência de ambas após o 25 de Abril (Bap!sta, et
al., 2014). A forte preeminência do simbólico na dimensão do passado expressa nos discursos
atuais dos ilhavenses (Bap!sta, et al., 2014) levounos a indagar que performa!vidades nor
ma!vas e, eventualmente, não norma!vas poderiam ter sido reencenadas ao longo do século
XX  no qual a burguesia urbana ligada à indústria bacalhoeira floresce, encontra seu apogeu
e posterior decadência  recriando no imaginário da população ilhavense essas iden!dades
imaginadas tão fortemente ancoradas no passado mí!co.

1 Trabalho apresentado na Tertúlia 8 “Tecnologias de Gênero e Outras Violências” do V Congresso Internacional
em Estudos Culturais: Género, Direitos Humanos e A!vismos.

2 PósDoutoranda em Estudos Culturais na Universidade de Aveiro – Bolsa de Inves!gação FCT
SFRH/BPD/78195/2011; Inves!gadora do CECS Uminho; VicePresidente da Irenne Associação de Inves!gação,
Prevenção e Combate à Violência e Exclusão
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Empreendemos então uma análise de conteúdo (Bardin, 2009) das coleções dos perió
dicos semanais ‘O Brado’ e ‘O Ilhavense’, escolhidos dada a sua con"nuidade ao longo do
século XX, procurando encontrar os regimes norma"vos e as categorias de inteligibilidade
vigentes no processo cultural ilhavense.

A crí"ca pósestruturalista às teorias do imaginário que demonstra como estes são pro
duzidos performa"vamente e, portanto, podem vir a ser a"vamente transformados, uma
vez, que os sujeitos precários e ininteligíveis podem, pela sua própria condição de precarie
dade e a par"r dela, inverter a performa"vidade norma"va e criar performa"vidades de re
sistência e de transformação. Assim, fundamentam esta pesquisa as teorias da
performa"vidade e da norma"vidade de Judith Butler (1997) (2004)  (2006 [1990]) (2009)
e a teoria foucaul"ana das epistemes ou regimes de verdade e da produção de inteligibilida
des por meio das tecnologias do corpo (Foucault, 1996), (Foucault, 1996a), (Foucault, 1999
[1975]). Empregamos a noções de performa"vidade (Butler, 2011 [1993]), (Butler, 1997),
(Butler, 2006 [1990]) e de precariedade (Butler & Spivak, 2007), (Butler, 2009) uma vez que,
se a performa"vidade norma"va produz e reproduz a norma e, portanto o inteligível, por
outro lado, produz e reproduz também o precário, ou seja, o ininteligível, aquele que está
for dos limites da norma"vidade. 

Para um enquadramento histórico do Estado Novo, regime polí"co que coincide com
quase toda a extensão do recorte aqui analisado (com a exceção das primeiras décadas do
século XX) e do imaginário português, recorremos a autores como Lourenço (2000), (Rosas,
2001) e Mar"ns (1986); (1990); (2011). Apoiamonos também em obras sobre história da
imprensa em Portugal, especificamente os estudos de Sousa (2008), Ferin (2004) e Barros
(2005). 

1. Do conceito de esfera pública à performatividade normativa
Arendt (2012), assim como posteriormente Jurgen Habermas (1993)  considera que nas

sociedades modernas a clara dis"nção ente o privado e o público colapsam numa esfera so
cial caracterizada por um hibridismo no qual o Estado Nacional passa a legislar sobre o mundo
do trabalho e da reprodução tecnológica, anteriormente sujeito apenas à vontade do senhor
e circunscrito à esfera domés"ca. Com essa diluição de fronteira, também as relações de
poder dentro da família passa a ser normalizadas pela lei do Estado. Em contrapar"da,
quando os interesses privados passam a ser interesses discu"dos na esfera pública, esta
passa a sofrer interferência desses mesmos interesses. 

A esfera social não é pública nem privada e corresponde, na sua forma polí"ca, ao Es
tado Nacional que passa não apenas a garan"r o bem público, mas a legislar sobre as relações
de poder no mundo domés"co. No entanto, a garan"a da ordem pública fazse às custas do
estabelecimento de regras e normas que não só devem ser seguidas pelos sujeitos, mas que
dizem quem são e quem podem ser estes sujeitos, criandoos como sujeitos, portanto, ao
mesmo tempo em que criam os precários, aqueles que não serão jamais reconhecidos pelo
Estado Nação como sujeitos, ou seja, jamais serão reconhecidos, e cujos direitos não serão
protegidos e nem garan"dos pelo estado. 

Ambos os autores chamam a atenção para uma burocra"zação do Estado e para a subs
"tuição da ação polí"ca do homem livre na polis por uma racionalidade tecnocrá"ca. A ciên

PERFORMATIVIDADE NORMATIVA E PRODUÇÃO DE INTELIGIBILIDADES: 
UMA ANÁLISE DA INTERSECÇÃO ENTRE  GÊNERO E CLASSE NOS SEMANÁRIOS ‘O BRADO’ E ‘O ILHAVENSE’



576

cia e a tecnologia (Habermas, 2007) passam a produzir as razões que legi!mar as ações do
estado na esfera social, transformandose em ideologia ou razão tecnocrá!ca, deformando
a comunicação no mundo da vida e enfraquecendo o debate livre.

No caso dos estados nacionais totalitários ou de tendência totalitária, como é o caso
do Estado Novo português, à razão tecnocrá!ca frequentemente associase uma ideia mí!ca
de nação e de pátria, erguidas em torno da ideia de uma unidade iden!tária fortemente vin
cada por oposição a um alter que, mais do que apenas estranho, constróise simbolicamente
como um antagonista ou inimigo da razão nacional. 

Ao mesmo tempo, as razões nacionais passam a ser razões sagradas e o aparato buro
crá!co do sistema tecnocrá!co somase a um aparato ideológico do qual farão parte desde
disposi!vos ins!tucionais como as escolas até instâncias não estatais e nem diretamente de
pendentes do Estado, como clubes e outras associações ou veículos de comunicação. No
caso português, se o aparato de propaganda ideológica atuava por meio de órgãos de Estado
expressamente criados para esse fim, como faz notar Fernando Rosas (2001), por outro lado,
a ubiquidade do poder assinalada por Mar!ns (Mar!ns, 1986) faznos ver que os mecanismos
de inculcação ideológica e de fabricação da realidade espraiamse por todo o tecido das so
ciabilidades a par!r de uma tecnologia da obediência percebida como um sistema de normas
capazes de garan!r o bem comum.

Refle!ndo sobre as formas assumidas pelo poder nas sociedades modernas, Michel
Foucault localiza entre os séculos XVII e XVIII a instauração daquilo que chamou disciplinas
do corpo (Foucault, 1998 [1979]) no contexto de uma sociedade disciplinar na qual o objeto
do controle não é o sen!do ou linguagem, mas o próprio corpo, sobre o qual incide um con
junto de disciplinas que o limitam minuciosamente nas a!vidades que faz, nos usos do
tempo, no espaço que pode ocupar, nos modos de trabalhar seguindo critérios de raciona
lidade, na divisão em classes. São os quartéis, escolas, prisões, hospitais e fábricas as ins!
tuições que, no século XVIII, pra!cam por excelência as disciplinas do corpo  essa mecânica
do poder voltada para tornar o corpo ao mesmo tempo dócil e ú!l (Foucault, 2001), (Fou
cault, 1998 [1979]) (Foucault, 1999 [1975]). 

A essa tomada de poder sobre o corpo no campo da individualização, viria somarse
uma segunda tomada de poder que Foucault localiza nos finais do século XVIII e ao longo do
século XIX e que chamou biopolí!ca (Foucault, 1999 [1975]) (Foucault, 2001) (Foucault,
2005). Esta nova tecnologia do corpo não se dirige mais ao indivíduo, mas à espécie, às po
pulações, e tem como fortes aliadas as ciências, que dão as bases para o controle dos corpos
por meio das polí!cas de saúde, segurança e higiene, de controlo da natalidade. A noção de
população emerge nesta fase como um problema ao mesmo tempo cien#fico e polí!co, um
problema de biologia, mas ao mesmo tempo, um problema de poder (Foucault, 2005). A
biopolí!ca, lidando com fenômenos cole!vos e aleatórios, procurará controlar essa aleato
riedade, estabelecer um equilíbrio, encontrar uma média. Não mais direcionados a disciplinar
o corpo individual, mas a regulamentar os processos biológicos, os mecanismos da biopolí!ca
causam uma inversão do an!go princípio de soberania, o poder de fazer morrer ou deixar
viver. O poder da regulamentação não se ocupa da morte, mas da vida, o seu atributo é,
pois, fazer viver ou deixar morrer (Foucault, 2005).

Essa ideia será retomada e desenvolvida por Judith Butler em sua reflexão sobre os su
jeitos precários, os despossuídos, o ‘sem estado’ ou párias, um tema recorrente na obra
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dessa filósofa. Numa obra escrita a quatro mãos com Gayatri Spivak (Butler & Spivak, 2007),
as autoras discutem cri!camente as teses de Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo
(Arendt, 2012) e em A Condição Humana (Arendt, 2012).

Conforme Arendt, o estado nacional produz, ao disciplinar na forma da lei quem são os
cidadãos que fazem parte do Estado, o corolário do pária ou ‘sem estado’, pois, ao criar as
leis que determinam quem está em conformidade com o Estado, também cria, consequen
temente, os fora da lei, ou, mais que isso, aqueles que não são reconhecidos como sujeitos
pelo Estado. Neste sen!do, podemos considerar que o Estado Nacional assenta numa polí!ca
de produção de inteligibilidades e ininteligibilidades, de reconhecimento e de não reconhe
cimento. 

Para Gayatri Spivak (Spivak, 2010), (Butler & Spivak, 2007), mais do que produzir sujeitos
irreconhecíveis ou precários como um fenômeno corolário à produção do sujeito reconhe
cível, o Estado Nacional os produz como condição necessária à sua existência, pois todo re
gime de reconhecimento baseiase na exclusão daquilo que não é reconhecível. 

Considerando, ainda a par!r de Arendt, possíveis formas de pertencimento não subor
dinadas ou não diretamente conformes ao estado nacionalista, Butler assinala na teoria
arend!ana uma ideia de agência cole!va, uma ação que só pode ser efe!va cole!vamente
e em condições de igualdade (Butler & Spivak, 2007, pp. 5657). Butler assinala aí uma rei
vindicação ontológica e ao mesmo tempo uma aspiração polí!ca. Neste ponto, tornase pos
sível ar!cular as noções de precariedade e de performa!vidade, sendo esta ao mesmo tempo
aquilo que garante a ilusão da naturalidade da norma, pela repe!ção, e a possibilidade de
resistência e subversão da norma, pois a repe!ção pode falhar à norma e produzir o novo, o
inesperado, o não conforme e, assim, alterar o quadro das inteligibilidades, forçando o re
conhecimento de sujeitos não norma!vos. 

2. Regimes normativos e produção de inteligibilidades nos semanários re
gionais ‘O Brado’ e ‘O Ilhavense’

2.1. Contexto histórico e social, definição do corpus e domínios operacionais de
análise

Apesar das tendências mundiais de massificação e industrialização que caracterizam o
século XX, e que, embora lentamente, acabam por alcançar a imprensa portuguesa (não nos
esqueçamos de que, nos anos do Estado Novo, Portugal mantevese fechado às tendências
de modernização e industrialização) (Sousa J. P., 2008) (Sousa J. P., 2010), podemos descrever
o jornalismo pra!cado pelos dois semanários analisados neste estudo como uma mistura de
no#cia, literatura e opinião que afastase da tendência da grande imprensa nacional do sé
culo XX, aproximandose, em parte do jornalismo do século XIX e até do século XVIII.

Analisamos uma década do semanário ‘O Brado’, a par!r de 1910, e cinco décadas do
semanário ‘O Ilhavense’, que o veio a subs!tuir nos anos de 1920, mantendo, no entanto a
mesma linha editorial bem como a equipe de editores e jornalistas. Para a seleção da amos
tra, aplicamos a técnica da semana construída (Riffe, Aust, & Lacy, 1993), (Hester, 2007). 

Não obstante a observação da diluição do público e do privado teorizada por Arendt e
Habermas, man!vemos por razões metodológicas e operacionais uma divisão dos textos
analisados em dois domínios operacionais público e privado. Isto porque justamente inte
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ressanos neste estudo perceber os modos pelos quais os assuntos privados são alvo da per
forma"vidade norma"va por meio da qual o poder se exerce instaurando sujeitos norma"vos
e sujeitos precários. Sabemos desde Habermas que a diluição do público e do privado acom
panha a passagem do poder sobre os corpos da esfera domés"ca para a esfera da sociedade
e que esta age norma"vamente para a produção e reprodução da tecnocracia que caracteriza
os Estados Nacionais. 

Assim, consideramos que integram o domínio operacional público os textos que tratam
de questões de polí"ca interna ou externa e como domínio operacional do privado os textos
que tratam de assuntos relacionados aos negócios, aos temas de coluna social, como casa
mentos, óbitos, ba"zados, viagens, lazer, festas e celebrações religiosas. Verificamos que a
presença do domínio operacional privado é de grande relevância, correspondendo a aproxi
madamente 30% da amostra analisada. Os demais 70% são ocupados pelo conteúdo do do
mínio operacional público. Dessa quan"ficação excluímos o conteúdo publicitário, que ocupa
a úl"ma página dos tabloides. 

2.2. As dimensões performativas do privado e os sujeitos inteligíveis
A ênfase, neste estudo, será dada à análise dos textos referentes ao domínio operacional

privado, mais especificamente aos textos propriamente jornalís"cos. Apesar disso, vale re
gistrar que na análise exploratória do domínio operacional público, as referências às mulheres
são numericamente irrelevantes, ficando restritas ao domínio operacional privado, no qual
aparecem minoritariamente em relação aos homens. 

Na análise do domínio operacional privado emergiram quatro grandes dimensões per
forma"vas, que fundamentamse primeiramente numa intersecção entre norma"vidade de
gênero e norma"vidade de classe: o mundo do trabalho; o mundo da família; o mundo da
rua e o mundo da religião. Aprofundando a análise dessas dimensões alcançamos um con
junto de sujeitos inteligíveis norma"vamente produzidos que por elas se distribuem. Esses
sujeitos inteligíveis são produzidos segundo a norma"vidade de gênero e de classe e foram
analisados segundo as dimensões performa"vas em que aparecem.

2.2.1. A Dimensão performativa do mundo do trabalho
Esta dimensão é predominantemente masculina, sendo dominada pelos Homens do

Mar (capitães e marinheiros), seguidos pelos Senhores do Comércio, pelos Senhores da In
dústria, pelos Senhores Funcionários e pelos Senhores Professores, estes úl"mos referidos
no contexto de nomeações ou transferências. Os Trabalhadores sem qualificação, como pe
quenos empregados, operários ou desempregados não têm presença relevante nesta dimen
são. Nas poucas vezes em que são referidos é como objetos e não como sujeitos de alguma
ação, não são citados pelos nomes e nem pelas moradas, como acontece com os senhores
das classes mais abastadas.

A presença feminina nessa dimensão performa"va é fraca e associase quase sempre
ao comércio e à instrução pública, nestes casos encontramos as raras Senhoras Comerciantes,
que em regra são viúvas que assumiram as lojas dos maridos e as Senhoras Professoras, que
são citadas no contexto das suas nomeações ou transferências de uma escola para a outra.
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Ao contrário das comerciantes, as professoras não aparecem relacionadas a nenhum sujeito
masculino ou feminino, ou seja, não são descritas dentro da estrutura familiar, o que as exclui,
portanto, da dimensão performa!va do mundo da casa, mas, ao mesmo tempo conferelhes
uma existência autônoma no mundo do trabalho. As Mulheres Pobres, lavadeiras, peixeiras
ou empregadas domés!cas, embora sejam descritas pela sua ocupação, figuram menos na
dimensão do mundo do trabalho que na do mundo da casa ou da rua, pois as no#cias sobre
elas não versam sobre as suas a!vidades, mas sobre doenças, acidentes ou situações de po
breza extrema. Nestes casos, mais que protagonizar as no#cias, elas são objeto da caridade
das classes mais favorecidas. Também não aparecem relacionadas ao seu enquadramento
familiar. Num dos raros casos em que essas mulheres aparecem, o ar!go condena a conduta
“ruidosa” das lavadeiras nos tanques públicos, tratandoas cole!vamente, sem nome, sem
rosto, sem nada que as individualize, reduzindoas, portanto à a!vidade laboral que execu
tam. 

Ao longo de todo o período estudado, esta dimensão pode ser caracterizada como pre
dominantemente masculina e vinculada a uma divisão social do trabalho na qual os capitães
e marinheiros da pesca do bacalhau detém a centralidade simbólica, seguidos de longe pelos
industriais da Vista Alegre. 

2.2.2. A Dimensão performativa do mundo da casa
Nesta dimensão os factos no!ciados prendemse às etapas da vida familiar com os ca

samentos, nascimentos, ba!smos, aniversários e falecimentos, organizandose em torno do
casal e de sua prole. Podemos observar um desfile de acontecimentos profusamente no!
ciados em breves notas de três linhas, uma espécie de carrossel do tempo em que a cada
volta estão os passageiros em diferentes etapas das suas vidas todas pautadas pelas mesmas
balizas, todas reconhecidas e valorizadas pelas mesmas fases.

Nessas voltas, vemos as Senhoras e as Filhas dos Capitães e, mais raramente, as Senho
ras e Senhoritas da Vista Alegre sempre acompanhadas de seus pais, seus maridos, seus fi
lhos, enquanto os rapazes e os senhores, embora apareçam a acompanhálas, são designados
não apenas pelo lugar na hierarquia familiar, mas também pela profissão ou pelos laços de
amizade e camaradagem que os unem aos editores dos semanários. Assim, se as mulheres
são sempre filhas, esposas, mães ou avós de alguém, os homens são o “caríssimo amigo do
editor” ou o “nosso muito admirado Dr”, ou “o capitão da embarcação X”. 

2.2.3 A Dimensão performativa do mundo da rua
Na dimensão performa!va do mundo da rua estão reunidas as referências às artes e

espetáculos, lazer e entretenimento, turismo, festas não religiosas, desporto, associa!vismos
com obje!vos cívicos ou carita!vos, violência urbana (brigas, assassinatos, acidentes de trân
sito). Os assuntos são recorrentes e podem ser agrupados em alguns temas: teatro de pro
dução local e nacional, Livros e jornais, Desporto local e nacional (basquetebol, futebol,
atle!smo), o Carnaval, com os bailes nos salões e a decadência progressiva do carnaval de
rua. Nas primeiras décadas são referidos os passeios de grupos de jovens, que vão rareando
a par!r dos anos de 1950. 
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Também é nesta dimensão que se pode acompanhar as mudanças tecnológicas na vida
co!diana, embora elas não sejam no!ciadas com destaque. É possível darmonos conta dos
usos do automóvel e dos acidentes causados nas primeiras décadas pelo excesso de veloci
dade nas vias ainda estreitas e mal sinalizadas e da inauguração do cinematógrafo na década
de 1930. 

Aqui destacase a presença dos jovens rapazes, os Senhores Doutores e os Jovens Poe
tas, embora as jovens, Filhas dos Capitães também apareçam. Estas são referidas explicita
mente no campo do desporto, como atletas, mas implicitamente no que diz respeito às festas
e bailes onde a sua presença é apenas presumida. Da análise dos textos emerge um discurso
de teor moralizante que se ocupa dos comportamentos da juventude que incide mais vezes
sobre as mulheres e que perpassa todas as décadas estudadas, mas que sofre um recrudes
cimento nos anos de 1940. 

De um modo geral, na dimensão do mundo da rua é que as mudanças de comporta
mento e costumes se deixam entrever, ainda que muitas das vezes tenhamos que as de
preender dos textos moralizantes que falam de forma norma!va e pela nega!va,
enumerando os comportamentos que não se deve ter, os sí!os que não se deve frequentar,
principalmente no que diz respeito às jovens senhoritas. O que pode significar que é nas ge
rações mais jovens que se encontra a maior disposição para a quebra de regras e portanto
um risco maior para a norma!vidade performa!va e que as preocupações incidem princi
palmente sobre as mulheres solteiras.

2.2.4 A dimensão performativa do mundo da religião
Nesta dimensão agrupamos os textos que versam sobre as festas religiosas e as devo

ções par!culares, expressas pelos anúncios de agradecimento a graças e milagres no jornal.
Nela aparecem os Senhores Padres, mas quem a domina são as Senhoras Devotas categoria
de inteligibilidade da qual fazem parte as Senhoras e Filhas dos Capitães, Senhoras e Senho
ritas da Vista Alegre e Senhoras Comerciantes.

O mundo da religião é uma dimensão que acaba por desempenhar um papel interme
diário entre o mundo da família e o mundo da rua, por estar tanto associada às festas que
acontecem no espaço exterior, quanto às devoções par!culares, sendo de notar que, o agra
decimento aos santos de devoção é com frequência publicitado no jornal, o que aponta para
uma necessidade de reconhecimento social da fé de um indivíduo par!cular, no mais das
vezes as mulheres das classes favorecidas. 

3. Considerações Finais
As três dimensões performa!vas que esta análise revela apresentamse preenchidas

por um conjunto de categorias às quais chamamos sujeitos inteligíveis, definidas de acordo
com a performa!vidade esperada de cada grupo. A norma!vidade de gênero aparece como
fundamental, determinando quem poderá exercer que funções na divisão social do trabalho
e que comportamentos serão aceitáveis a par!r daí. A norma!vidade de classe também apre
senta muita densidade, sendo a sua intersecção com a norma!vidade de gênero a chave
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para a compreensão do regime de inteligibilidades produzido e reproduzido nas páginas dos
jornais analisados.

As conclusões apontam para uma forte tendência a controlar os comportamentos de
cada segmento, ar!culandose a família como base da coesão social, o que se expressa na
interminável repe!ção dos ritos que fazem a intersecção entre o mundo da casa com o
mundo da rua ao abrigo do mundo da religião, como os ba!zados, casamentos, exéquias. As
classes mais abastadas são sempre descritas dentro de um quadro familiar, do qual desta
camse os homens, aos quais é atribuída uma existência para além da família, ao mesmo
tempo em que deles é esperada a manutenção da inserção familiar de geração para geração. 

No que diz respeito às mulheres, quanto mais alto o estatuto social, menos espaço fora
da esfera familiar lhes é atribuído. As raras comerciantes são um caso de exceção forçado
pela necessidade causada pela viuvez. De qualquer modo, a possibilidade da inserção dessas
mulheres no mundo do trabalho indica uma rela!va abertura na hierarquia familiar, se com
pararmos com o caso das Senhoras dos Capitães e dos Industriais, que jamais aparecem re
lacionadas ao mundo do trabalho. Contrariamente, as mulheres trabalhadoras, assim como
as professoras, não são referidas dentro de um quadro familiar. No entanto, as primeiras são
no mais das vezes tratadas cole!vamente ou descritas pela profissão que exercem e não pelo
nome, o que as aproxima dos trabalhadores sem instrução e as afasta das professoras, que
são chamadas pelo nome. Não obstante, embora a individualidade das professoras lhes seja
garan!da pelos seus nomes completos, elas não têm mais nenhum predicado. São reduzidas
à a!vidade laboral tanto quanto as lavadeiras e empregadas domés!cas. A sua ausência em
qualquer outra dimensão apaga as suas individualidades tanto quanto a ausência de nomes
das empregadas. 

Mas também apagadas estão as iden!dades das Senhoras dos Capitães e suas filhas,
bem como as das Senhoras e Senhoritas da Vista Alegre e mesmo das Senhoras Comercian
tes, cujo lugar no mundo do trabalho somente se deve à viuvez, à necessidade de ocupar
um lugar norma!vamente masculino. Todas essas mulheres ocupam lugares tributários da
hierarquia familiar na qual os homens é que são o centro. Aquilo que elas podem fazer, o
que se espera que elas façam não é mais do que cumprir os ritos de entrada no mundo fa
miliar e passagem da família de origem para a família do marido com os decorrentes deveres
da maternidade, tudo isso completado pela devoção religiosa.

Mesmo durante a juventude, que para os rapazes pode ser um tempo de rela!va indo
lência e liberdade, de arroubos poé!cos e de viagens, as moças estão estreitamente vigiadas
e, se é esperado delas que ocupem o lugar do objeto do desejo masculino, não cabe a per
forma!vidade do próprio desejo. Assim, elas devem ser atraentes para os pretendentes, mas
apenas isso. Uma vez casadas, seus des!nos serão conduzidos pelos homens, elas serão, tal
como suas mães o foram, esposas e mães, sendo este o seu horizonte de inteligibilidade, a
sua possibilidade de reconhecimento como sujeitos. No entanto, mal se pode chamar sujeito
a quem não tem voz, nem escolhas, nenhuma autonomia. 

Podemos dizer que o regime de inteligibilidade performa!vamente produzido e repro
duzido na sociedade ilhavense no período estudado e de acordo com o corpus analisado
produz os homens como sujeitos e as mulheres como seus outros, por um lado, e, por outro,
produz os capitães e marinheiros como centrais e os demais sujeitos masculinos como peri
féricos, sendo os trabalhadores sem instrução os mais periféricos. Deste modo, este sistema

PERFORMATIVIDADE NORMATIVA E PRODUÇÃO DE INTELIGIBILIDADES: 
UMA ANÁLISE DA INTERSECÇÃO ENTRE  GÊNERO E CLASSE NOS SEMANÁRIOS ‘O BRADO’ E ‘O ILHAVENSE’



582

pode ser compreendido como produtor de sujeitos masculinos e membros de uma classe
abastada às custas da produção de sujeitos femininos periféricos em todas as classes e de
sujeitos masculinos periféricos nas classes trabalhadoras. A interseção de gênero e classe lo
caliza as trabalhadoras sem instrução como os sujeitos mais precários, vivendo em extrema
pobreza, seguidas pelos trabalhadores sem instrução do sexo masculino. Alguma possibili
dade de quebra aparece na categoria das mulheres comerciantes, pois a hierarquia familiar
nesses casos parece ser forçada a ceder diante da necessidade de manter o negócio da família
a"vo. O que indica a a"vidade laboral autônoma e rela"vamente bem remunerada como
um caminho possível, embora lento, para a emancipação feminina naquela sociedade. Tam
bém as jovens parecem trazer algum potencial de ruptura, se interpretarmos a excessiva
norma"zação do seu comportamento no discurso dos jornais como uma medida de preven
ção de possíveis performa"vidades não norma"vas.

Finalmente, podemos concluir que ao levar os assuntos privados à esfera pública, os
semanários analisados contribuem para a produção e reprodução de uma norma"vidade e
de um sistema de inteligibilidades excludentes baseado na norma"vidade de gênero em pri
meiro lugar e na norma"vidade de classe em segundo lugar, sendo os pontos em que se tor
nam mais visíveis os processos de produção de inteligibilidade e ininteligibilidade os
cruzamentos entre gênero e classe.
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