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INTRODUÇÃO/OBJETIVO

O presente trabalho pretende narrar parte do processo de pesquisa realizado
para a construção da dissertação, ainda em andamento, intitulada “O Corymbo:
Memória, Cultura e Representação no Rio Grande do Sul de 1930 a 1944 a
partir de um Periódico Literário Feminino”, desenvolvida no mestrado em
Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas.
O periódico O Corymbo, teve como proprietárias as irmãs Revocata Heloisa de
Mello e Julieta de Mello Monteiro, e foi publicado entre os anos de 1883 e 1944
na cidade de Rio Grande. O Corymbo1, manteve como meta em suas várias
décadas de existência a divulgação da produção literária feminina, apesar
disso foi possível constatar que um grande número de artigos foram publicados
anonimamente, por meio de pseudônimos ou sendo identificados somente
através de iniciais. Nosso objetivo, para este trabalho, está centrado na análise
de questões ligadas a autoria e anonimato, utilizados como estratégias de
legitimação principalmente por mulheres publicadas pelo Corymbo.

METODOLOGIA

Pesquisa de caráter qualitativo, desenvolvida a partir da localização, leitura e
análise dos textos publicados anonimamente no periódico O Corymbo, e de
material bibliográfico referente tanto ao contexto histórico em que tal jornal foi
editado, como aquele que discorre sobre a situação das mulheres nesse
mesmo contexto e as possíveis relações entre gênero, história e memória.
A busca pelas edições do Corymbo se deu na cidade de Rio Grande
considerando o recorte temporal que abrange somente a última fase da
publicação balizada pelos anos de 1930 e 1944. Em Rio Grande o periódico
consta da coleção de jornais históricos da Biblioteca Rio-Grandense. Até o
momento, foram consultadas as edições do periódico O Corymbo dos anos de
1930 a 1942, totalizando 121 edições.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Corymbo publicou uma enorme quantidade de artigos, poesias e contos sem
qualquer identificação de autoria ou apenas com inicias como C.N; V.H; O.P.
De 1930 a 1942, foram catalogadas 301 publicações no Corymbo que não
apresentam qualquer identificação da autora ou autor. Como exemplo da

1 Nome proveniente da biologia e que diz respeito àquelas flores que mesmo tendo nascido em
alturas diferentes em um mesmo ramo se igualam as outras na porção superior do ramalhete.
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diferença entre artigos de autoria confirmada e aqueles que aparecem de forma
anônima citamos o ano de 1939, em que foram publicados 17 trabalhos de
autoria masculina, 36 femininos e 41 trabalhos não assinados ou que
apresentam somente as iniciais2.
Dentre as colunas que mais apresentam textos sem identificação está a Coluna
Maçônica3 e, uma coluna de aparição esporádica chamada Moda. Outros
textos que comumente aparecem sem identificação são aqueles que tratam de
impressões sobre eventos sociais dos mais variados ocorridos em Rio Grande.
Sobre pseudônimos e textos sem assinatura, Constancia Lima Duarte (1994)
assinala tal conduta como importante para entrada e permanência das
mulheres no mundo letrado.  A autora ressalta que, fazendo uso desse artifício,
as escritoras conseguiam preservar a si próprias e a sua família de qualquer
tipo de discriminação.
Até o momento podemos observar através da trajetória do Corymbo inúmeras
lutas e conquistas com relação aos diretos das mulheres, como o direito ao
voto, a educação e a conquista de novos postos de trabalho, ao mesmo tempo
em que presenciamos apelos para que as mães e não babás cuidem da
educação de seus filhos e sobre a importância de ser uma boa esposa e de se
manter a sombra de seu marido, auxiliando-o em tudo que seja necessário.
Parece que o anonimato foi o elemento utilizado por algumas mulheres como
forma de ultrapassar os limites impostos entre o mundo privado, seu domínio
por excelência, e a almejada esfera pública.
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2 A contagem foi realizada considerando somente artigos, poesias, contos e trabalhos em prosa
literária. Não foram computadas notas, e a seção intitulada Resenha de Notas, que, em
nenhuma edição apresenta qualquer identificação sobre autoria.
3 Coluna de aparição constante dedicada a maçonaria, grande patrocinadora do periódico.


