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A REPRESENTAÇÃO DA MULHER NA CARTA DE GUIA DE CASADOS 
 

CAROLINE ALMEIDA CABRERA  
 

Atualmente são recorrentes os estudos acerca do papel da mulher na história e na 
contemporaneidade, evidenciando os caminhos traçados por elas e sua contribuição para o status 
quo. Notamos que grande parte da história do Brasil Colonial é escrita pelo viés masculino, como 
se os homens, de modo geral, fossem os únicos a contribuir histórica e socialmente para sua 
construção. Contudo, nos últimos anos, vislumbramos estudos que apontam para o inverso: a 
história tendo como protagonista a visão feminina. Nesse sentido, estudar o feminino na história 
do Brasil utilizando documentos como a Carta de Guia de Casados, de dom Francisco Manuel de 
Melo, permite-nos entender o universo feminino na época colonial e suas repercussões e 
modificações na contemporaneidade.  Temos por objetivo esmiuçar a representação da mulher no 
Guia de Casados, evidenciando, em um segundo momento, o teor de domesticação e 
subalternização feminina, bem como a moralidade matrimonial no período em questão. A 
pesquisa será pautada na análise documental da Carta de Guia de Casados e no contexto em que 
ela foi escrita, apoiando-se em bibliografia específica sobre assuntos e temáticas relacionadas aos 
estudos misóginos na história do Brasil Colonial.  Até agora, verificamos os seguintes aspectos: a) o 
amor e as paixões no casamento são considerados profanos, valorizando-se a amizade e a 
castidade; b) uma das representações da mulher na Carta de Guia de Casados era aquela de idade 
compatível com a do marido, jovial e de beleza comedida; c) a escolha do cônjuge cabia ao 
marido, competindo a ele, também, o adestramento dos comportamentos "inadequados" de sua 
mulher; d) a submissão da mulher ao âmbito doméstico deveria ser uma função do marido, 
privando-a do contato com o mundo exterior do lar. A misoginia e a moralidade cristã estavam 
inseridas nas relações matrimoniais no Brasil Colonial, onde a representação da mulher atrelava-se 
às virtudes cristãs de castidade, obediência e procriação, servindo aos objetivos da Igreja e do 
projeto colonizador. 
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40 ANOS DE STAR WARS: A SAGA E O PÚBLICO 
 

ANDRÉ LUIS BELLETINI  
LULI HATA  

 
       O presente trabalho tem como objetivo desvendar e compreender os artifícios que fizeram 
com que a saga Star Wars (Guerra nas Estrelas, em português) conseguisse manter, ao longo de 
quatro décadas, um público fiel que possibilitou não só a manutenção como também a expansão 
da saga com o chamado Universo Expandido. Para o estudo, foram analisados dados e 
informações a respeito da saga em revistas especializadas, artigos e livros, em especial que tratam 
sobre a interação e assimilação, por parte das pessoas, de uma figura mítica como o herói. 
Concluiu-se que a jornada do herói como base arquetípica favoreceu o sucesso, bem como o 
próprio Universo Expandido, apoiada em outras estratégias pertinentes ao seu período de 
produção. 
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OS REFLEXOS DA ESCRAVIDÃO NO PERÍODO COLONIAL DAS AMÉRICAS 
 

JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO  
EDUARDO GOMES FERRO  

 
       Esse trabalho pretende discutir a escravidão na América colonial. Podemos perceber uma 
ligação intrínseca da escravidão com a formação colonial das Américas, seja através da exploração 
do trabalho indígena, seja através do trabalho do negro africano. A escravidão movimentou as 
economias na formação tanto do sistema atlântico ibérico quanto do sistema atlântico do 
noroeste europeu , no contexto do desenvolvimento do capitalismo histórico. Desse modo, 
utilizando de diverso material bibliográfico, este artigo discute como a escravidão foi utilizada 
como um fator de movimentação econômica que esteve na base da formação dos países 
americanos, além de abordar brevemente como o movimento antiescravista inglês esteve cercado 
de interesses políticos. 
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REFLEXÕES ACERCA DA ORIGEM DO LIBERALISMO E DO DIREITO NO ESTADO MODERNO 
 

ELAINE GOMES FERRO  
JORGE LUÍS MAZZEO MARIANO  

 
       O presente artigo é fruto de uma pesquisa teórica que tem como objetivo central a tentativa 
de estabelecer uma discussão acerca do surgimento do liberalismo enquanto doutrina filosófica 
do capitalismo no contexto de lutas da classe burguesa, entre os séculos X e XVIII. Em relação aos 
resultados, abordou-se algumas das consequências das lutas burguesas e a afirmação do 
pensamento liberal como base filosófica do capitalismo. Enfatiza-se na discussão que essas lutas 
fomentaram a criação do Estado Moderno e da noção de cidadania. Ao final do texto se conclui 
que apesar da importância do liberalismo para a conquistas dos chamados direitos individuais, 
observa-se, em última instância, uma negação dos chamados direitos sociais, esses entendidos no 
atual contexto como mercadorias. 

 


