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Aniversariantes
Hoje: Isabel Cristina Lemos de Souza 
(NUASG), Amanda Fraga Gonçalves 
(9ª Vara), Camila Dourado Giaretton 
(Barreiras), Dra. Glícia (Fundação José 
Silveira) e Adriano Fialho Drummond 
(CEF). Amanhã: Márcio Kazuo Tagata 
(NUCRE), Talita Pereira Souza de Al-
meida Kuehn (SECAD), Máximo Gon-
çalves Portella Neto (Feira de Santana), 
Gabriel Araújo da Silva (NUCOI) e Ro-
mário Gonalves Lima (Campo Formoso). 
Domingo: Ana Maria de Freitas Dantas 
(18ª Vara), Darwin Rocha Neto (24ª 
Vara) e Eriberto dos Santos (6ª Vara).  
Segunda-feira: Elizabete Regina Cam-
pelo Dias (14ª Vara), Maria Rita de 
Souza Alcântara (15ª Vara), Zacarias 
Vitorino Filho (SECAD) e Adherbal Ge-
naro Gomes Neto (Alagoinhas).
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Princesa ou doméstica: a mulher sempre merecerá destaque
Mulheres ajudam a 

criar um mundo melhor
 Em 2010, o Instituto de Tecnologia 

de Massachusetts divulgou um trabalho 
reunindo estudos feitos ao longo de cin-
co anos. Com o título de “Why Diversity 
Matters”, algo como “Por que a diversi-
dade é importante”. O levantamento traz 
constatações importantes relativas à di-
versidade de gêneros.

Empresas com mais mulheres, seja 
em altos postos ou não, crescem mais 
em menos tempo. Grupos mistos tendem 
a criar soluções melhores e mais criati-
vas para problemas de liderança. Grupos 
mais diversificados e plurais apresentam 
melhores resultados do que aqueles com-
postos por pessoas de um mesmo sexo, 
ainda que de alto QI.

Para  os pesquisadores do MIT, não se 
trata de substituir os homens pelas mu-
lheres, mas, sim, de diversificar o debate. 

Na Justiça Federal da Bahia a predo-
minância de mulheres em relação aos 
homens já é uma realidade. Segundo in-
formações do NUCRE, já são 607 servi-
doras para 539 servidores. O número de 
juízes ainda é superior ao de juízas, mas 
esta diferença tem se estreitado muito ao 
longo dos anos. Segundo o último censo 
do CNJ, 64% dos juízes são homens e 
36% são mulheres.  

Hoje, o JFH presta merecida homena-
gem às mulheres destacando a história de 
duas delas que merecem um olhar mais 
generoso e que não têm recebido o mere-
cido reconhecimento da história: a prince-
sa Isabel, a primeira mulher a administrar 
o Brasil, e Carolina Maria de Jesus, a pri-
meira moradora de uma favela a lançar 
um livro, em 1960, que foi traduzido em 
13 idiomas e vendeu mais de 100 mil 
exemplares no Brasil, um best seller até 
para os padrões de leitura atuais.

O que liga essas duas mulheres? A 
primeira enfrentou a resistência dos es-
cravagistas e teve a coragem de assinar a 
lei que libertou os escravos no Brasil em 
1888. A segunda, 72 anos depois, mos-
traria a voz dos negros que viviam em 
um país que ainda se mostrava  desigual 
para as mulheres, para os pretos e para 
os pobres.

Essa realidade tem mudado aos pou-
cos no nosso país. As mulheres estão na 
vanguarda dessas mudanças e, por isso, 
nossa homenagem a todas elas no mês 
da mulher e em todos os dias.

CAROLINA MARIA DE JESUS

Em 1958, o repórter Audálio Dantas 
estava na favela do Canindé, em São 
Paulo, preparando uma reportagem, 
quando se deparou com uma mulher 
negra de 43 anos que gritava: “Onde já 
se viu uma coisa dessas, uns homens 
grandes tomando brinquedo de criança! 
Deixe estar que eu vou botar vocês to-
dos no meu livro!”  Ali Audálio descobriu 
uma escritora: Carolina Maria de Jesus, 
que ficaria conhecida mundialmente por 
Quarto de Despejo, um clássico de nos-
sa literatura. 

Apesar do pouco estudo, tendo cursa-
do apenas as séries iniciais do primário, 
ela reunia em casa mais de 20 cadernos 
com testemunhos sobre o cotidiano da 
favela, um dos quais deu origem ao seu 
livro. Após o lançamento, seguiram-se 
três edições, com um total de 100 mil 
exemplares vendidos, tradução para 13 
idiomas e vendas em mais de 40 países.

Nele, Carolina fazia um diário de sua 
vida desde que deixara Sacramento, em 
Minas, aos 17 anos, para ir morar em 
São Paulo, onde trabalhou como em-
pregada doméstica e, quando Audálio a 
encontrou, como catadora de papel. O 
título veio de uma frase de Carolina: “A 
favela é o quarto de despejo da cidade”. 
A escritora favelada é, de certa forma, 
precursora de nomes recentes de nos-
sa literatura que vieram da periferia das 
grandes cidades.

A literatura de Carolina Maria de Jesus 
só foi redescoberta na década de 1990, 
graças ao empenho do pesquisador bra-
sileiro José Carlos Sebe Bom Meihy e 
do norte-americano Robert Levine, que 
juntos publicariam o livro Cinderela ne-
gra: a saga de Carolina Maria de Jesus e 
editariam duas coletâneas de inéditos da 
escritora. No exterior, porém, ela nunca 
deixou de ser lida e estudada, sobretudo 
nos EUA, onde Quarto de Despejo, tradu-
zido como Child of the Dark, é utilizado 
nas escolas – ao contrário do que ocorre 
em sua terra natal.

Para Carolina, a vida tinha cores, 
mas, normalmente, essa não é uma re-
ferência positiva. A fome, por exemplo, é 
amarela. Em um trecho do primeiro livro, 
a autora discorre sobre o momento em 
que passa fome. Que efeito surpreenden-
te faz a comida no nosso organismo! Eu 
que antes de comer via o céu, as árvores, 
as aves, tudo amarelo, depois que comi, 
tudo normalizou-se aos meus olhos. 

Para o jornalista que a descobriu, a 
escritora foi consumida como um pro-
duto que despertava curiosidade, espe-
cialmente da classe média. Foi objeto 
de consumo pois era negra, favelada, 
semianalfabeta e muita gente achava 
que era impossível que alguém daquela 
condição escrevesse aquele livro. Essa 
desconfiança fez com que muitos críticos 
considerassem a obra uma fraude. A dis-
cussão era que a autora não era capaz de 
escrever aquele livro e, se escreveu, aqui-
lo não poderia ser considerado  literatura.

Carolina de Jesus publicou ainda o 
romance Pedaços de Fome e o livro “Pro-
vérbios”, ambos em 1963. Após a morte 
da escritora, em 1977, foram publicados 
o Diário de Bitita, com recordações da 
infância e da juventude; Um Brasil Para 
Brasileiros (1982); Meu Estranho Diário; 
e Antologia Pessoal (1996).

PRINCESA ISABEL

Isabel Leopoldina de Bragança e 
Bourbon, a Princesa Isabel, ficou conhe-
cida como ‘redentora dos escravos’, mas 
deveria acumular outro título: a primeira 
chefe de Estado do Brasil e das Améri-
cas e uma das nove mulheres a governar 
uma nação durante todo o século 19. 

A Princesa Isabel travou uma luta 
insana contra os escravocratas, na qual 
ela precisou até derrubar o Gabinete de 
Ministros do Barão de Cotegipe, para po-
der nomear o abolicionista João Alfredo 
Corrêa de Oliveira e assim poder propor 
ao Parlamento a Lei Áurea e finalmente 
sancioná-la. Esse foi um desprendimento 
verdadeiramente heroico, pois ela sabia 
que a consequência seria a queda da mo-
narquia, o que de fato ocorreu um ano e 
meio depois. A monarca não se intimidou 
pelos protestos dos escravagistas e com-
pareceu a todas as festas pela libertação 
dos escravos realizadas pelo povo.

Arguida, já no exílio, que se adivi-
nhasse que perderia o Trono, teria assi-
nado a Lei? Respondeu: “Quantos tro-
nos houvesse a cair, eu não deixaria de 
assiná-la.”

A princesa defendia a reforma agrá-
ria e o voto feminino. Antes da Lei 
Áurea, Isabel sancionou as leis do pri-
meiro recenseamento do império, na-
turalização de estrangeiros e relações 
comerciais com países vizinhos. Em 
1871, também foi ela quem sancionou 
a Lei do Ventre Livre, que estabelecia 
que todos os filhos de escravos, que 
nascessem a partir da assinatura da lei 
estariam livres.

O nome de Isabel esteve ligado à abo-
lição muito antes da assinatura da Lei 
Áurea. A princesa financiava a alforria 
de escravos com seu próprio dinheiro e 
apoiava a comunidade do Quilombo do 
Leblon, que cultivava camélias brancas, 
símbolo do abolicionismo. Documentos 
descobertos recentemente revelaram que 
a princesa estudou indenizar os ex-escra-
vos com recursos do Banco Mauá.

Homenagem ao Mês da Mulher

NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O NUASG realizará neste sábado, 14/3, 

a partir das 7h, serviço de desinsetização/
desratização no Edifício Arx Tourinho e no 
Arquivo Judicial.  

Será necessário que cada unidade dis-
ponibilize chaves para acesso às salas, na 
tarde de hoje, dia imediatamente anterior.

Devido às características do produto, 
não devem permanecer pessoas nas sa-
las do prédio pelo menos até quatro horas 
após a aplicação do produto.


