A arte de ser ousada
Uma homenagem a Carmen da Silva (1919-1985)
de

Comba Marques Porto

“Chega de ser barco à deriva,
seja a protagonista de sua própria vida!”

Carmen da Silva foi uma mulher singular. Nasceu em Rio Grande (RS), mas ainda jovem foi sozinha para Monte-

vidéu e depois para Buenos Aires. De volta ao Brasil, instalou-se no Rio de Janeiro e iniciou uma brilhante trajetó-

ria com a coluna mensal "A arte de ser mulher", na revista Claudia, que manteve de 1963 a 1985. Enfrentou com

coragem os preconceitos de seu tempo e foi pioneira da batalha, ainda atual, contra a perversa herança do sistema patriarcal. Uma inteligência humanista que não admitia hipocrisias marcou a vida da mulher e também a sua

atuação como escritora, jornalista e conferencista em defesa do direito primordial de ser mulher como protagonista de seu destino. Diz Carmen: "O que lhes proponho, em verdade, é radicalmente oposto às tradições em que

foram educadas, aos preconceitos vigentes, à mitologia criada em torno do chamado 'eterno feminino', concebido em
termos um tanto rococós de puerilidade, fragilidade, artifício e submissão. (...)”.

Obra de referência aos estudos de gênero, traz importantes documentos: íntegra da Carta das Mulheres à Cons-

tituinte de 1987 e o Relatório das Conclusões do Seminário Pesquisa sobre o Papel e o Comportamento da

Mulher Brasileira (ABI-1975); uma centena de notas e a lista dos artigos que ilustram a evolução de seu pen-

samento e os temas abordados nos anos de 1963 a 1985. Além de cronologia e índice onomástico. A apresentação
é assinada por Nubia Hanciau, responsável pelo projeto sobre Carmen da Silva na FURG.

A autora, Comba Marques Porto, carioca, desde cedo foi incentivada ao estudo e gosto pela música, principal-

mente pela ópera. Participou ativamente do movimento estudantil de 1968. Em 1975 aderiu ao movimento feminista. A formatura em Direito (UFRJ) culminou com o cargo de juíza. Participou de diversas ações como dos estu-

dos relativos ao reexame da legislação discriminatória até então vigente. Foi assessora do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, quando coordenou a campanha “Mulher e Constituinte”. Com este livro revela parte de nossa
história, resgata vida e obra de Carmen da Silva e também sua própria trajetória como incansável ativista até os

nossos dias. Esteve na famosa passeata cuja foto ilustra a capa do livro e foi uma das fundadoras do primeiro
escritório de advocacia feminista/1980. Acredita na força da palavra das mulheres com foco na construção de
novos cenários de liberdade e de igualdade.

ISBN 978-85-8160-060-4 | 16 x 23 | 208p. | R$ 39,00

Temas: biografia, estudo de gênero, feminismo, história

Contato | editora@vieiralent.com.br facebook.com/vieiralent twitter.com/vieiralent

Vieira & Lent Casa Editorial | Rio de Janeiro | Tel.: 21 3736.3694 | www.vieiralent.com.br

