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Textos Didáticos Para Mulheres e a Feminina Esfera De Nei 

O par nei-wai é um binário complementar não dualístico e não oposicional, cujas 

fronteiras mudam com o contexto.1 No entanto, quando a distinção nei-wai se refere ao 

gênero, denota a necessidade de distinguir duas funções e esferas distintas para homens e 

mulheres, respectivamente. As mulheres pertencem ao reino estreito de nei como o centro 

focado no interno, enquanto os homens ocupam o reino mais amplo de wai como o campo 

estendido do externo. A demarcação entre os gêneros é também a demarcação de duas 

funções distintas em duas esferas diferentes, mas complementares. No entanto, a suposição 

convencionalmente feita nos escritos feministas é que a esfera feminina de nei é marginal e 

que as mulheres chinesas são tipicamente caracterizadas como submissas, oprimidas e 

analfabetas. Para desafiar isso, começaremos nossa jornada na representação literária de 

mulheres virtuosas no reino de nei, examinando dois gêneros literários importantes: primeiro, 

a tradição lienu 列  女  em histórias imperiais cujos registros de biografias de mulheres 

virtuosas fez parte da história oficial; em segundo lugar, textos didáticos, especialmente o 

Nusishu (Quatro Livros para Mulheres) que definiu a propriedade da conduta feminina e foi 

escrito para e por mulheres. 

A tradição lienu 列女 que faz parte da história dinástica oficial desde o Han Tardio atesta 

a importância do papel da mulher e a ordem correta da esfera feminina de nei como a 

representação do bom governo para a corte imperial e os literatos confucionistas. Em 

contraste com o Ocidente, onde a história das mulheres deve ser constantemente 

reinventada devido à falta de registros históricos sistemáticos do passado das mulheres, a 

tradição lienu chinesa, começando com o historiador da corte Liu Xiang no Antigo Han até a 

última dinastia Qing, em certo sentido, criou “uma esfera feminina de memória histórica.”2 Ao 

contrário do Ocidente, a tradição lienu da China imperial atribuiu às mulheres um lugar 
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2 Cf. Mann (1997), 205. 



destacado para os seus próprios registros históricos e, portanto, proporcionou um senso de 

solidariedade para as mulheres na história. E ao contrário do Ocidente, onde a voz das 

mulheres no mundo literário era virtualmente muda nos tempos pré-modernos, a legitimidade 

da autoria feminina em definir a propriedade das mulheres no reino de nei não foi apenas 

reconhecida, mas também socialmente sancionada pelos literatos oficiais. Os quatro livros 

didáticos canônicos - os Quatro Livros para Mulheres- não apenas foram escritos para 

mulheres, mas mais importante, foi escrito pelas próprias mulheres. A esfera feminina de nei 

não significa apenas a centralidade do papel das mulheres no discurso sobre ética e boa 

governança; mas o mais importante é que paradoxalmente legitima a autoridade da autoria 

feminina, bem como de leitoras no mundo das letras, apesar das restrições de nei que 

relegam as mulheres ao reino da estrita administração doméstica. 

No entanto, apesar do cruzamento ocasional de fronteiras que permite às mulheres 

alcançarem sucesso na esfera política, militar e literária além da esfera familiar, a força 

normativa da distinção nei-wai como distinção de gênero priva as mulheres de um acesso 

legítimo a uma personalidade plena no wai onde uma pessoa não é apenas filial e adequada, 

mas também totalmente erudita e culta. A limitação de papéis de gênero para as mulheres 

pode ser ilustrado examinando-se a representação literária de mulheres virtuosas tanto na 

tradição lienu quanto nos livros de instrução didática para mulheres. Os critérios para 

mulheres virtuosas na história imperial evoluíram das primeiras virtudes específicas de 

gênero, como ren (humanidade; conduta autoritária) e zhi (sabedoria) para a posterior ênfase 

na fidelidade conjugal e devoção filial como as virtudes "femininas" definidoras. Os livros 

didáticos para mulheres, embora tenham sido escritos pelas próprias mulheres instruídas, 

reforçam os papéis puramente funcionais das mulheres como filha, esposa e mãe confinados 

ao domínio não literário da administração doméstica que torna supérfluas as habilidades 

literárias das mulheres. O aprendizado literário (wen 文 ) é, na verdade, um privilégio 

exclusivamente masculino imposto por autores eruditos, tanto masculinos quanto femininos, 

na tradição literária chinesa. 

Lienuzhuan, Guifan e a Tradição de Biografias de Mulheres Virtuosas 

Alfabetizadas ou não, as mulheres chinesas foram, em primeiro lugar, lembradas por sua 

conduta virtuosa ao longo das histórias imperiais. O registro mais antigo de biografias 

femininas é Lienuzhuan (Biografias de mulheres virtuosas) de Liu Xiang, compilado no Han 

Ocidental. Ele lançou as bases para registros dinásticos posteriores de biografias femininas 



e, posteriormente, textos didáticos populares para mulheres e instruções familiares. O 

Lienuzhuan consiste em 125 histórias de vida de mulheres, desde camponesas até 

imperatrizes. Foi inicialmente compilado como uma admoestação ao imperador Han Cheng 

Di para reconhecer a importância das mulheres, cuja conduta virtuosa e viciosa era vista 

como algo entrelaçado com a ascensão e queda de famílias e estados proeminentes. De 

acordo com o Hanshu (Livro de Han), a intenção de Liu Xiang ao compilar o Lienuzhuan era 

que “Liu Xiang acreditava que o ensinamento dos reis deve prosseguir do interior para o 

exterior, começando com aqueles que são mais próximos [isto é, imperatriz e concubinas]. 

Portanto, ele selecionou do Livro de Músicas e Documentos concubinas virtuosas e 

mulheres castas que poderiam ser tomadas como modelos para fazer prosperar seus países 

e ilustrar suas famílias. Ele também selecionou perniciosas favoritas que causaram 

desordem e ruína. Ele os colocou em ordem e compilou o Lienuzhuan, originalmente em oito 

volumes, a fim de colocar o imperador em guarda.”3 Para exaltar as virtuosas; Liu Xiang 

dedicou seis capítulos a seis formas virtuosas de conduta e um capítulo às mulheres 

"perniciosas e depravadas", que foi omitido em biografias dinásticas posteriores de mulheres. 

As seis virtudes elogiadas por Liu Xiang são: (1) muyi 母  儀  (retidão materna); (2) 

xianming 賢明 (inteligência do sábio); (3) renzhi 仁智 (sabedoria benevolente); (4) zhenshun 

貞 順 (pureza e deferência); (5) jieyi 節 義 (castidade e adequação); e (6) biantong 辯 通 

(habilidade em argumentar). Em contraste com biografias dinásticas posteriores de mulheres 

nas quais as mulheres eram principalmente elogiadas de acordo com seus papéis de gênero 

como filha, esposa e mãe, especialmente durante os períodos Ming e Qing, as seis virtudes 

elogiadas no Lienuzhuan não são estritamente "virtudes femininas" per se. Virtudes como 

xianming (inteligência sábia) e renzhi (sabedoria benevolente) em particular também são 

frequentemente usadas para avaliar o valor dos homens. Os termos xianming e renzhi 

aparecem regularmente nos Reinos Combatentes e nos primeiros textos Han, como Lushi 

chunqiu (Primaveras e Outonos do Mestre Lu), Hanfeizi, Zhanguoce (Estratégias dos 

Estados Combatentes), Mengzi, Guanzi, Huainanzi e Xunzi e são usados para descrever a 

virtude de um junzi ou governante.4 Em outras palavras, na representação literária inicial, as 

mulheres como agentes virtuosas não se limitam a seus papéis de gênero de filha, esposa e 

mãe. A representação das mulheres como agentes intelectuais da virtude moral e política no 
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4 Raphals (1998), 28. 



Lienuzhuan é particularmente esclarecedora quando comparada com a posterior 

representação dominante das mulheres como filhas piedosas, esposas castas ou mães 

viúvas que se sacrificam em biografias dinásticas de mulheres virtuosas e instrução popular 

livros. Existem duas inferências que podem ser tiradas provisoriamente da representação 

inicial de mulheres virtuosas: primeiro, não há nenhuma inconsistência fundamental entre a 

ética da virtude confucionista e a representação das mulheres como agentes intelectuais da 

virtude moral e política; em segundo lugar, a mudança da representação das mulheres como 

agentes de particularmente “virtudes femininas” de castidade viúva e maternidade em 

dinastias posteriores é um problema de desenvolvimento histórico que deve ser 

contextualizado em vez de ser visto como uma consequência natural dos ensinamentos 

confucionistas. 

Para começar, Lisa Raphals em seu estudo sobre a matriz textual de Lienuzhuan 

demonstrou que a representação das mulheres como agentes intelectuais da virtude 

encontrada no Lienuzhuan não é uma invenção de Liu Xiang no início do Han. Eles também 

são encontrados em vários textos pré-Han, como Zuozhuan (Zuo Annal) e Guoyu (Discurso 

dos Estados). Todas as histórias a seguir registradas no Lienuzhuan- a história de “Ding 

Jiang de Wei” (1.7), que observou corretamente a falha do herdeiro de seu marido e, 

conseqüentemente, previu a inevitável ruína do estado de Wei; a história de “Ji de Lu” (1.9) 

que instruiu seu filho incluindo uma analogia entre a tecelagem e a arte de governar, e foi 

elogiada por Confúcio por seu conhecimento dos ritos; a história de “Deng Man of Chu” (3.2), 

que previu corretamente eventos futuros e aconselhou eficazmente seu marido a evitar um 

desastre militar; e a história de “A esposa de Xi Fuji de Cao” (3.4), que soube reconhecer o 

talento de seu marido e com sucesso salvou seu marido e seu estado - também aparecem 

no Zuozhuan e Guoyu com narrativas semelhantes.5 

A virtude do biantong ou “habilidade na argumentação” elogiada no Lienuzhuan, em 

particular, está em conflito com a passividade assumida das mulheres chinesas. No capítulo 

“Biantong”de Lienuzhuan, asmulheres são apresentadas como agentes ativos que viram a 

seu favor uma situação perigosa por meio de argumentos construtivos. Por exemplo, na 

história de “A Esposa do Fazedor de Arcos de Jin” (6.3), a esposa do fazedor de arcos 

interveio destemidamente com o duque Ping de Jin quando ele pretendia matar seu marido 
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por fazer uma reverência inútil para o duque. Ela corajosamente advertiu o duque por sua 

pobre habilidade de tiro que tornava o arco inútil e, além disso, o instruiu no arco e flecha - 

uma das seis artes preservadas apenas para os homens. Como resultado, ela não apenas 

salvou seu marido, mas também trouxe algumas recompensas do duque enquanto ele 

melhorava sua habilidade com o arco e flecha. A autenticidade da história não é clara, mas a 

representação deliberada de Liu Xiang de uma mulher no período pré-Han como um agente 

corajoso admoestando destemidamente o superior por meios intelectuais pode ser vista 

como um precedente "histórico" a repudiar a percepção comum da passividade das mulheres 

chinesas. 

Da mesma forma, na história de “A Mulher Discriminadora do Campo de Chu” (6.5), a 

esposa do plebeu Zhao foi ameaçada de espancamento quando sua carroça colidiu com a 

do enviado do duque Jian de Zheng em uma estrada estreita. Em vez de se submeter ao 

enviado, ela argumentou que o servo do enviado era o culpado por monopolizar a estrada já 

estreita. Agora, se o enviado em vez de punir seu próprio servo a espancasse, ele 

acrescentaria uma segunda falta a si mesmo e, portanto, arruinaria sua própria bondade. A 

enviada ficou embaraçada e não tinha nada a dizer para responder ao seu argumento. Nesta 

história, uma mulher com status social inferior argumentou para sair do perigo em vez de se 

submeter ao seu superior social. As mulheres nas primeiras representações literárias são 

tudo menos passivas. Outro argumento habilidoso feito por uma mulher em posição inferior 

para virar uma situação desfavorável a seu favor é a história de “Xuwu de Qi” (6.14). Nesta 

história, os vizinhos de uma mulher pobre, Xuwu, pretendiam excluí-la de sua reunião de 

tecelagem à noite, porque Xuwu não tinha dinheiro para trazer sua cota justa de velas. Xuwu 

argumentou que precisamente por ser pobre e incapaz de trazer velas suficientes para 

dividir, ela sempre chegava cedo e ficava até tarde para limpar o lugar, e sempre ficava em 

um canto distante para não incomodar os outros. Além disso, como ela argumentou, a 

presença de mais uma pessoa na sala não aumentaria nem diminuiria a luz. Depois disso, 

ninguém se opôs à sua presença. As mulheres não são elogiadas por sua passividade ou 

submissão; em vez disso, nas primeiras representações literárias das mulheres, uma 

maneira de ser “virtuoso” é ser hábil na argumentação. 

No entanto, em edições posteriores de Lienuzhuan, bem como em biografias dinásticas 

posteriores de mulheres, a representação das mulheres como agentes intelectuais da virtude 

foi substituída pela ênfase em virtudes estritamente familiares e "preocupações femininas" 

específicas, como fidelidade conjugal, castidade da viúva e maternidade. O turno na 



representação de mulheres virtuosas na história é especialmente revelador quando 

comparamos a edição Han / Song de Lienuzhuan com a edição Ming / Qing. O esquema 

organizacional na edição Han / Song é orientado para a “virtude”; isto é, as mulheres são 

exaltadas de acordo com seis virtudes, independentemente de seus papéis de gênero 

definidos. No Guifan -uma edição expandida Ming de Lienuzhuan -o esquema organizacional 

é orientado para o “papel”. As “mulheres virtuosas” elogiadas nesta edição Ming são 

organizadas em três ciclos de vida feminina - filha, esposa e mãe. Em outras palavras, as 

mulheres virtuosas no final da China imperial eram em geral entendidas como filhas 

devotadas, esposas castas e mães viúvas que se sacrificam. 

O Guifan consiste em quatro livros. O primeiro livro é dedicado a localizar passagens 

relevantes sobre propriedade de gênero em textos canônicos ao longo da história; os livros 

dois, três e quatro são dedicados a ilustrar “mulheres virtuosas” de acordo com seus três 

ciclos de vida e papéis familiares. Por exemplo, o livro dois é principalmente dedicado a 

iluminar o caminho adequado de uma garota solteira (nuz-izhidao 女 子之道); e quatorze das 

trinta histórias são listadas nesta seção sob o título de xiaonu 孝女 (filhas filiais). O terceiro 

livro trata da maneira adequada de uma mulher casada (furenzhidao 婦 人之道), e mais da 

metade das histórias registradas (trinta e nove de setenta e um) são dedicadas a exaltar o 

decoro ritual e a castidade sob títulos como fufu 夫婦  (marido-mulher), xiaofu 孝  婦 

(esposas filiais), sijie 死 節 (morrer pela castidade), shoujie 守節 (proteger a castidade) e 

shouli 守禮 (proteger os ritos). Por fim, no quarto livro, discute-se o caminho da maternidade 

(mudao 母 道); além disso, no final também aborda o caminho da irmandade, o caminho da 

cunhada, o modo das servas, etc. 

Como Lisa Raphals observou, na edição Ming de Guifan das biografias de mulheres 

virtuosas, duas virtudes não específicas de gênero elogiadas no Lienu-zhuan-renzhi 

(sabedoria benevolente) e biantong (habilidade em argumentar) - em particular são perdidas 

ou reclassificadas.6 Virtudes específicas de não-gêneros são substituídas por fidelidade de 

esposa e propriedade ritual. Por exemplo, a história de “A Esposa do Fabricante de Arcos de 

Jin” (6.3) no Lienuzhuan é classificada sob a virtude de biantong (habilidade em argumentar); 

ainda assim, no Guifan, é reclassificado sob o título de sijie (morrer pela castidade) como 

parte da virtude da esposa no livro três. A esposa do fazedor de arcos, sua eloquente 
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habilidade em argumentar contra o incompetente duque de Jin, na edição Ming, é 

interpretada como o papel de uma esposa virtuosa implorando pela vida do marido como 

parte de sua fidelidade eterna a ele. A história do "Xuwu de Qi" (6.14), onde a pobre mulher, 

Xuwu, argumentou para evitar a objeção de seus vizinhos à sua participação na reunião de 

tecelagem à noite, apesar de sua incapacidade de contribuir com sua parte justa de velas, 

em o Guifan é reclassificado como shouli (proteção da propriedade ritual). Em outras 

palavras, a virtude da conduta de Xuwu agora é vista como derivada de seu conhecimento 

do ritual adequado, em vez de sua habilidade de argumentar.7 

A crescente ênfase na piedade filial e castidade feminina na representação de mulheres 

virtuosas durante os anos Ming e Qing também se reflete no aumento dramático do número 

de biografias de mulheres virtuosas nos registros dinásticos. Partindo do esquema 

organizacional de Lienuzhuan de Liu Xiang, as mulheres nas histórias dinásticas posteriores 

não são classificadas separadamente sob quaisquer virtudes específicas. Sem classificar as 

mulheres sob quaisquer virtudes específicas, a história do lienu dinástico permite um critério 

mais flexível para as “mulheres virtuosas” em cada dinastia. Na história dinástica Han 

Posterior, há apenas dezoito entradas de biografias de mulheres virtuosas, incluindo uma 

biografia detalhada de Ban Zhao - a primeira e mais importante estudiosa e historiadora da 

corte - bem como toda a sua obra literária - “Nujie”. Nas principais dinastias subsequentes - 

Sui, Tang e Song - o número de biografias de mulheres virtuosas varia aproximadamente de 

dezesseis a cinquenta e cinco.8 

Na história da dinastia Yuan, o número de mulheres registradas aumentou drasticamente 

para 187. O aumento dramático no número de biografias de mulheres virtuosas compiladas 

no final do período Yuan e no início do período Ming é provavelmente um subproduto da 

institucionalização da viuvez no início do século XIV pela corte imperial do Yuan. Com a 

institucionalização da viuvez, as mulheres virtuosas foram cada vez mais definidas pela 

virtude específica de gênero da castidade feminina e da fidelidade conjugal. No Ming, havia 

                                                           
7  Ibid., ver cap. 5, “Talents Transformed in Ming Editions,” 113–38; ver também Appendix 5, 

285–89. 

8 Para mais detalhes sobre o número de mulheres virtuosas registradas em todas as 24 dinastias 

da China, cf. Chen Dongyuan (1937), 430–39. Também cf. Suishu, for the Sui dynasty, Book 80, 
cap. 45, “Lienuzhuan.” Para Tang, cf. Jiu Tangshu, Livro 193, cap. 143, “Lienuzhuan,” e Xin 
Tangshu, Livro 205, cap. 130, “Lienuzhuan.” E para Song, Songshi, Livro 460, cap. 219, 
“Lienuzhuan.” 

 



quase trezentas histórias de vida de mulheres preservadas na seção Lienu da história 

imperial. Na época de Qing, um número sem precedentes de biografias de mulheres foi 

registrado; havia mais de quatrocentas entradas listadas como mulheres virtuosas na história 

dinástica Qing.9 É verdade que o aumento drástico da população entre os anos 1400 e 1600, 

de 50 milhões para 150 milhões e para 300 milhões nos anos 1800, deve ser levado em 

consideração quando se considera o aumento do número de biografias femininas. No 

entanto, a tentativa deliberada dos historiadores da corte de buscar e compilar biografias de 

mulheres virtuosas de histórias locais em grande número é uma indicação do interesse da 

corte imperial na representação literária de mulheres virtuosas, talvez como parte de sua 

conformidade com o sentimento popular de seu tempo, ou talvez como parte de sua 

representação autoconsciente de boa governança refletida em seus súditos virtuosos. 

Na Dinastia Qing, os critérios para mulheres virtuosas nas “biografias femininas” focavam 

na piedade filial, castidade feminina e fidelidade conjugal. Na introdução dinástica Qing às 

"Biografias de Mulheres", as mulheres eram principalmente elogiadas por serem xiaonu 

(filhas filiais), xiaofu (esposas filiais), lienu (filhas ousadas), liefu (esposa ousada), shoujie 

(proteger a castidade), shunjie ( morrer pela castidade) e weihuan shoujie (proteger a 

castidade antes do casamento), etc.10 Por um lado, o aumento dramático no número de 

biografias femininas nos Ming e Qing também pode ser interpretado como uma consciência 

intensificada da centralidade das “mulheres virtuosas” na política estatal; por outro lado, a 

ênfase em filhas devotadas, esposas castas e mães viúvas que se sacrificam, reduziu a 

representação de “mulheres virtuosas” a “virtudes femininas” específicas de castidade, 

fidelidade e viuvez. 

A partir do aumento dramático do número de biografias de mulheres registradas nas 

histórias dinásticas Ming e Qing e a reclassificação de Lienuzhuan no popular livro de 

instruções Ming, Guifan, a mudança na percepção histórica do que constitui uma "mulher 

virtuosa" e seu lugar na sociedade é evidente. O crescente interesse no discurso sobre as 

“virtudes femininas” de castidade e fidelidade nos Ming também deve ser visto no contexto 

da ascensão do discurso sobre a lealdade política dos homens. Durante o período turbulento 

                                                           
9  Ver Chen Dongyuan (1937), 430–39. Também cf. Mingshi, Livro 301–303, cap.189–91, 

“Lienuzhuan;” e Qingshi, Livro 507–10, cap. 293–96, “Liezhuan.” Porém, o número de biografias de 

mulheres registrado nas principais histórias dinásticas é ligeiramente diferente segundo a 

estimativa de Chiao Chien: Sui 15, Tang 31, Song 52, Yuan 166, e Ming 257; cf. Chiao Chien 

(1971). 

10 Ver Qingshi (History of Qing), Livro 507, cap. 293, “Lienuzhuan.” 



do final da Ming, quando o povo Han cada vez mais perdia terreno para os fortes bárbaros 

manchus invasores, a lealdade dos homens à corte Ming tornou-se especialmente premente. 

A clássica analogia dos Reinos Combatentes entre a fidelidade de uma esposa casta à 

linhagem familiar de seu marido e a lealdade de um oficial a seu governante justo foi 

reavivada no final da Ming. A castidade da viúva e o suicídio, exaltados nas histórias 

dinásticas Ming e Qing, são formas socialmente sancionadas de auto sacrifício e violência 

usados para trazer honra às mulheres, assim como a morte de um cavaleiro por seu senhor 

traz honra ao cavaleiro. O par de mulheres castas na esfera doméstica com ministros leais 

na esfera política é claramente mostrado no texto Han inicial, Shiji. “Um homem nobre morre 

por quem o reconhece, assim como uma bela mulher se adorna por quem a agrada.” E “Se 

uma família é pobre, ela procura uma boa esposa. Se um estado é caótico, ele procura um 

bom ministro.”11 Portanto, a mudança da ênfase para a castidade feminina e a fidelidade 

conjugal nos livros de instrução populares e nas histórias dinásticas pode ser atribuída, em 

parte, à ênfase crescente na lealdade masculina no domínio político durante o final da Ming, 

desde o vínculo familiar entre marido e mulher é tradicionalmente considerado paralelo ao 

vínculo político entre governante e ministro. 

Além das mudanças no clima político, outras mudanças sociais também contribuíram para 

o crescente discurso sobre a fidelidade feminina à patrilinhagem. Uma mudança notável que 

ocorreu durante o final da Ming foi o surgimento das atividades comerciais e da cultura de 

impressão com sua ilustração em xilogravura. A prosperidade na economia se traduziu em 

um estilo de vida luxuoso para a pequena nobreza que exigia entretenimento não apenas do 

mundo das cortesãs, mas também do mundo literário. A popularidade da escrita ficcional que 

vai do romance e aventura à ficção histórica durante a Ming atesta a crescente cultura de 

impressão na época.12 Com o surgimento da impressão comercial e a ajuda da ilustração em 

xilogravura, a impressão não era mais um domínio da alta cultura. Como Katherine Carlitz 

observou, a indústria editorial Ming variava de editoras governamentais que imprimiam textos 

canônicos padrão a comerciais que imprimiam de tudo “desde conhecimento a adoração 

doméstica em uma extremidade da escala. . . e do outro, deuses de papel e dinheiro ritual.”13 

Devido à sua capacidade de atingir um público semianalfabeto, a ilustração ajudou a 

indústria gráfica a alcançar novos patamares durante a Ming. As populares ilustrações em 
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12 Para mais detalhes, ver Andrew H. Plak (1987). 
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xilogravura pré-desenhadas e pré-assinadas usadas na impressão comercial de ficção, 

drama e até livros didáticos, por sua vez, também confundiram a linha entre entretenimento e 

virtude. Carlitz observou que a mesma ilustração usada para retratar uma donzela doente de 

amor em uma ficção também foi usada para retratar a viúva fiel de Liu Changqiu na edição 

Ming de um Lienuzhuan ilustrado.14 Além disso, as mensagens supostamente morais de um 

livro didático às vezes também pareciam se perder no apelo visual da ilustração. No retrato 

de uma imperatriz ritualmente adequada em um Lienuzhuan ilustrado, em vez de estar na 

imperatriz que é escondendo o rosto para esconder a visão imprópria no canto, o foco visual 

ironicamente está nas dançarinas ousadas seminuas no banquete de bebida do 

governante.15 

O efeito dramático da ilustração, por um lado, ajudou a disseminar a virtude social 

enaltecida em rituais e livros de instrução para o público semianalfabeto e, portanto, 

fortaleceu as virtudes conservadoras “de gênero”. Porém, por outro lado, a popularidade e a 

intercambialidade da ilustração entre ficção e textos didáticos criaram ironias em torno da 

representação de “mulheres virtuosas” em textos didáticos, nos quais a ilustração de 

mulheres virtuosas foi utilizada tanto pelo seu valor didático quanto pelo valor de 

entretenimento. O apelo visual da ilustração facilitou a disseminação das mensagens 

didáticas para seu público-alvo - meninas solteiras e novas noivas - que em geral não tinham 

escolaridade formal. A popularidade dos livros de instrução durante o final da Ming e início 

da Qing, em parte, pode ser atribuída ao aumento da ilustração na impressão comercial, que 

confundiu a linha entre os alfabetizados, a classe da pequena nobreza e o público leitor 

semiletrado. A representação visual de mulheres virtuosas também fez desenhos de 

conteúdo dramático, como uma viúva automutilada ou uma filha filial que se auto sacrifica, 

muito mais atraentes do que os desenhos de uma mãe sábia instruindo seu filho, ou de uma 

jovem eloquente debatendo com o imperador. 

A omissão de virtudes intelectuais como biantong e renzhi e a mudança nos motivos para 

devoção filial e fidelidade à viúva na representação de mulheres virtuosas durante o final da 

Ming e início da Qing, como Lisa Raphals propôs, pode simplesmente ter sido facilitada pelo 

emocional apelo de ilustração com conteúdo trágico, em vez de conservadorismo 
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deliberado.16 Em outras palavras, a mudança na representação inicial de mulheres virtuosas 

como agentes de virtudes morais e intelectuais para a posterior representação dinástica de 

mulheres virtuosas como portadoras de virtudes específicas de "gênero", como fidelidade, 

castidade e maternidade, pode não ter foi uma consequência natural do chamado 

“neoconfucionismo” nos Ming e Qing. Nem foi uma imposição unilateral e conspícua da 

ortodoxia masculina às mulheres em geral. Em vez disso, pode ter sido um subproduto do 

sentimento popular compartilhado por homens e mulheres na era da impressão e da 

ilustração. 

Surpreendentemente, as "quatro virtudes" normativas ou lado 四德 que mais tarde se 

tornou a autoridade em medir o valor de uma "boa mulher" foram elaboradas e formuladas 

pelas próprias mulheres eruditas e talentosas, que apoiaram o discurso conservador sobre a 

esfera própria da mulher e seus limitados papéis funcionais de gênero. Mas, ao mesmo 

tempo, por meio de sua escrita e presença no mundo literário, eles também subverteram o 

conservadorismo ao legitimar a autoria feminina, bem como o público leitor, no reino 

analfabeto de nei - o reino da pura administração doméstica. Paradoxalmente, a mudança 

dos temas de "mulheres virtuosas" no início para "virtudes femininas" no final da China 

imperial foi sancionada e facilitada pelas próprias mulheres eruditas e talentosas, que se 

conformaram e ao mesmo tempo subverteram o discurso familiar conservador na esfera 

feminina de nei. 

Os quatro livros para mulheres e por mulheres 

Paralelamente à autoridade dos Quatro Livros canônicos confucionistas, que 

dominam o reino literário de wai, a autoridade dos Quatro Livros para Mulheres (Nusishu) 

dominam a esfera feminina de nei. Uma vez que se supõe que os homens são responsáveis 

pelos assuntos de wai e as mulheres os assuntos de nei, não é surpreendente notar que o 

Nusishu, como texto padrão para a educação feminina, não foi escrito apenas para 

mulheres, mas também por mulheres. O Nusishu é composto de quatro livros de instrução 

diferentes escritos por mulheres eruditas e talentosas em quatro diferentes épocas 

históricas. Foi compilado pela primeira vez como uma antologia por Wang Xiang (1789-1852) 

em meados do período Qing. A ampla influência e popularidade dos Nusishu como parte da 

educação adequada para mulheres na classe nobre pode ser atestada por sua menção, 
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junto com outros clássicos femininos, no popular romance Qing Hongloumeng (Sonho da 

Câmara Vermelha), bem como por várias edições japonesas bem preservadas da 

antologia.17 Dado o status canônico dos Sishu (Quatro Livros) na educação masculina, a 

titulação dos textos de instrução de autoria feminina como Nusishu (Quatro Livros para 

Mulheres) por um editor do sexo masculino aparentemente alude à paridade entre os nei e 

os wai, isto é, a paridade entre a autoridade da autoria masculina e feminina no que diz 

respeito à educação de homens e mulheres em suas próprias esferas respectivamente. 

Assim como o Sishu significa a pessoa confucionista exemplar - junzi - no reino de wai, o 

Nusishu representa a feminilidade ideal no reino de nei, conforme definido pelas próprias 

mulheres eruditas e talentosas 

O primeiro e mais importante livro de instruções incluído no Nusishu é o Nujie, 

Admonitions for Women de Ban Zhao, que lançou as bases para textos didáticos posteriores 

e foi frequentemente citado por autores tanto do sexo masculino quanto do feminino neste 

gênero literário. É o texto de instrução mais antigo que existe e está totalmente preservado 

na biografia dinástica de Ban Zhao (45-120 EC) no Hou Hanshu (Livro do último Han). De 

acordo com o Hou Hanshu, Ban Zhao era “amplamente culta e altamente talentosa” e 

observava a propriedade da viuvez. Após a morte de seu irmão Ban Gu, Ban Zhao foi então 

comandada pelo Imperador He (88–105 EC) a completar a história dinástica do Hanshu 

(Livro de Han).18 Suas contribuições para o Hanshu incluem “O Tratado de Astronomia” e 

“As Oito Tábuas”, que registram a cronologia dos nobres e altos funcionários do pré-Qin, 

bem como da Casa de Han. Além do Nujie e do Hanshu, as obras literárias de Ban Zhao 

preservadas hoje também incluem dois memoriais - um para o imperador e outro para a 

imperatriz - três poemas curtos e um longo ensaio que registrou sua jornada com seu filho 

para posto dele na fronteira leste.19 Sua profunda erudição era altamente respeitada por 
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18 Hou Hanshu, Livro 114, cap. 74, “Lienuzhuan,” a história—“Wife of Cao Sishu” (i.e., Bao Zhao). 

Curiosamente, uma mulher talentosa, como Bao Zhao, com um pedigree impressionante na 

biografia dinástica ainda é lembrada antes de tudo como portadora do papel de parentesco de 

gênero. 

19 Nancy Lee Swann (1968); cf. cap. 5, “Her Share in the Han Shu,” esp. 65. Veja também cap. 6, 
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homens e mulheres de seu tempo.20 Ao contrário das mulheres ritualmente adequadas que 

estavam confinadas ao reino não literário de nei prescrito em seu livro de instruções, Nujie, 

Ban Zhao era uma funcionária talentosa que participava ativamente da política estatal, bem 

como do mundo literário, ambos pertencentes ao reino de wai. A ironia de um livro de 

instruções conservador escrito pela primeira e mais importante historiadora da corte, cujo 

trabalho foi mais tarde usado para justificar a servidão feminina e seu status inferior nos 

livros de instrução subsequentes, parece estarrecedora. No entanto, há mais no aparente 

conservadorismo do Nujie de Ban Zhao do que parece à primeira vista. 

O Nujie de Ban Zhao é composto por sete capítulos intitulados "Básico e Frágil" 

(beiruo), "Marido e Mulher" (fufu), "Respeito e Tolerância" (jingshun), "Conduta Feminina" 

(fuxing), "Atenção Não Dividida" (zhuanxin), “Curvando e Seguindo” (qucong). O capítulo 1, 

“Básico e frágil”, começa com a discussão da posição humilde de uma menina indicada por 

antigos ritos observados para o nascimento de uma menina, conforme registrado no “Sikan” 

do Shijing; e conclui que a função primária da mulher é servir e ser humilde perante os 

outros. No capítulo 2, “Marido e Mulher”, diz-se que o caminho do yin-yang é análogo ao 

caminho do marido e da esposa e, portanto, o marido deve liderar e a esposa deve servir; no 

entanto, o texto também enfatiza a reciprocidade entre marido e mulher, que devem ser 

dignos um com o outro. A compreensão de Ban Zhao sobre yin-yang é inteiramente 

consistente com a nossa caracterização do yin-yang em conjunto com a cosmologia Han, 

que é hierárquica, mas também complementar. O Capítulo 3, “Respeito e Tolerância”, 

aconselha as meninas a evitar confrontos e fazer generosas contribuições uma com as 

outras. No capítulo 4, “Conduta da Mulher”, existem quatro áreas de conduta que devem ser 

observadas por uma mulher virtuosa - virtude feminina (fude), fala feminina (fuyan), 

comportamento feminino (furong) e trabalho feminino (fugong); eles também são chamados 

de "quatro virtudes" (sides). O capítulo 5, “Atenção não dividida”, enfatiza a fidelidade da 

esposa ao marido e aconselha as meninas a serem moderadas em sua aparência. O 

Capítulo 6, “Curvando-se e seguindo”, aconselha as meninas a seguir o pensamento de seus 

sogros. Da mesma forma, no último capítulo, as meninas são incentivadas a cultivar um 

relacionamento harmonioso com seus cunhados e cunhadas para evitar desarmonia na 

família. 
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O capítulo mais influente de Nujie é o capítulo 4, sobre a propriedade da conduta das 

mulheres, no qual a leitura humilde e conservadora de Ban Zhao sobre as quatro virtudes 

femininas foi frequentemente usada, especialmente durante os Ming e Qing, para justificar a 

exclusão ou envolvimento limitado das mulheres nas artes literárias. A primeira menção das 

quatro virtudes (lado) está no capítulo sobre o “Significado dos ritos de casamento” no Liji 

como parte do treinamento adequado de uma noiva três meses antes da cerimônia de 

casamento. Na leitura humilde e conservadora de Ban Zhao, a virtude das mulheres (fude) 

significa a adesão de alguém à propriedade ritual expressa em uma forma de tranquilidade 

ao invés de uma exibição colorida de talento e brilho. Da mesma maneira humilde, a fala das 

mulheres (fuyan) significa não as habilidades de persuasão ou eloquência de alguém, mas a 

habilidade de ser cauteloso. O comportamento feminino (furong) se concentra na 

apresentação limpa e adequada de si mesma, em vez da atratividade de sua aparência. Por 

fim, o trabalho feminino (fugong) consiste nas habilidades práticas de tecelagem e fiação 

para a produção têxtil e na habilidade doméstica de preparação de alimentos para festas ou 

sacrifícios ancestrais. 

Na interpretação de (side) de Ban Zhao, uma mulher virtuosa é definida, em primeiro 

lugar, por sua adesão à propriedade ritual que inscreve o nei - uma esfera de habilidades 

domésticas e servidão de esposa - como a esfera adequada para as mulheres. Nos períodos 

Ming e Qing, as mulheres eruditas da classe nobre que tomaram Ban Zhao como um modelo 

de virtude feminina e respeitabilidade, entretanto, afirmaram uma leitura mais progressista 

das quatro virtudes. Mulheres eruditas de Qing rejeitaram fortemente o ditado popular Ming, 

“Uma mulher sem talento é virtuosa”, e reconciliaram a leitura conflitante de virtude e talento 

de Ban Zhao, tornando a posse de talento literário um pré-requisito para a observância 

correta da propriedade ritual. Além disso, a realização literária de Ban Zhao como um 

precedente histórico e objeto de aspiração permitiu que mulheres eruditas das gerações 

subsequentes estendessem a virtude da "fala das mulheres" (fuyan) das palavras faladas 

para as palavras escritas e, assim, justificassem o envolvimento das mulheres no mundo 

literário de wai. 

Conservador ou não, o Nujie, de acordo com a própria introdução de Ban Zhao, foi 

originalmente escrito como um texto de instrução familiar para os membros femininos de sua 

família, a fim de educá-los com ritos adequados. Dada sua posição altamente visível como 

historiadora da corte e conselheira próxima da Imperatriz Deng (121 d. C), Nujie de Ban 

Zhao, publicado durante o início da regência da Imperatriz Deng - um período turbulento na 



história da corte Han - inevitavelmente trouxe consigo uma função pública e política. A 

humildade excessiva e o conservadorismo exibidos no Nujie, em parte, como Yu-shih Chen 

sugeriu, pode ser uma estratégia deliberada para evitar o perigo potencial inerente à relação 

próxima entre Ban Zhao e a Imperatriz Deng durante a regência da Imperatriz, durante a 

qual a possibilidade de usurpação pela imperatriz estava sempre sob escrutínio minucioso.21 

O sentimento deliberadamente conservador no Nujie é necessário se levarmos em 

consideração o perigoso precedente estabelecido pela poderosa primeira imperatriz viúva, 

Lu, de Han, que dominou a corte Han durante todo o reinado de seu filho, o imperador Hui ( 

195 – 188 d.C.), e dois filhos imperadores subsequentes até sua morte em 180 d.C. A leitura 

conservadora da limitada esfera feminina e sua humilde e modesta posição declarada no 

Nujie, em outras palavras, foi uma declaração pública de Ban Zhao e da Imperatriz Deng 

para mostrar sua lealdade à corte patrilinear de Han sob o olhar atento de seus colegas 

homens. 

Yu-shih Chen em seu estudo sobre o Nujie de Ban Zhao atribuiu a propensão 

conservadora de Ban Zhao às suas possíveis raízes taoístas. Dada a afiliação taoísta na 

origem familiar de Ban Zhao, bem como seu conhecimento da cosmologia yin-yang 

demonstrado em "O Tratado de Astronomia" no Hanshu, o Nujie de Ban Zhao, que acentua 

as virtudes de humildade (bei), mansidão (ruo), seguir (shun) e ceder (rang), de acordo com 

Yu-shih Chen, reflete as preocupações taoístas profundamente enraizadas de 

autopreservação e sobrevivência prática em um mundo instável.22 Embora a reclassificação 

de Chen do Nujie de Ban Zhao como um texto taoísta em vez de confucionista seja 

exagerada, dado o status canônico do texto na tradição de biografias de mulheres virtuosas 

e livros de instrução, a afinidade entre a humildade excessiva de Ban Zhao no Nujie e a 

virtude taoísta de “ceder” é bastante atraente. 

Apesar de seu tom deliberadamente conservador, o Nujie também é o texto mais 

antigo sobrevivente na história chinesa que defende explicitamente a alfabetização feminina. 

Ban Zhao argumentou vigorosamente no capítulo 2, sobre a paridade entre marido e mulher, 

que: “No entanto, apenas ensinar meninos e não ensinar meninas – isso   não é ignorar a 

relação essencial entre eles? De acordo com os Ritos, a regra é começar a ensinar as 

crianças a ler aos oito anos de idade e, aos quinze anos, elas devem estar prontas para o 
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treinamento cultural. Então por que a educação não deveria ser tanto para meninos como 

para meninas de acordo com esta doutrina?” 23  Com efeito, Ban Zhao estava tentando 

estender a paridade e reciprocidade entre yin e yang à paridade entre a educação de 

meninos e meninas sob a bandeira do texto canônico dos Ritos, que preserva explicitamente 

a educação literária apenas para meninos. A radicalidade de seu argumento para a 

alfabetização feminina parece se diferenciar do conservadorismo geral do Nujie, e essa 

inconsistência evoca algumas dificuldades para os estudiosos em construir uma 

interpretação coerente sobre intenção de Ban Zhao ao escrever o Nujie. 

Uma interpretação possível, de acordo com Lily Xiao Hong Lee, é que, ao contrário 

do que é afirmado na própria introdução humilde de Ban Zhao, ela escreveu o Nujie com a 

intenção de estabelecer um padrão normativo e prescritivo para todas as mulheres como sua 

contribuição para o Movimento Confucionista do Han, que visava restaurar os ritos 

adequados em uma sociedade pós-Qin.24 Na opinião de Lee, a defesa de Ban Zhao pela 

alfabetização feminina era apenas um meio de colocar as mulheres sob controle para que se 

conformassem à passividade que ela prescreveu no texto. Dada a posição altamente visível 

de Ban Zhao na época, é provável que o Nujie tenha sido escrito com a intenção de atingir 

um público muito maior do que os membros femininos de sua família, ou apenas sua pupila, 

a Imperatriz Deng. Mas ao contrário de todos os outros textos canônicos que prescrevem a 

propriedade ritual para homens e mulheres, o Nujie de Ban Zhao aborda explicitamente a 

necessidade da alfabetização das mulheres. Considerando a própria formação de Ban Zhao 

- tanto homens quanto mulheres em sua proeminente e nobre família eram todos altamente 

eruditos e talentosos - não é de se surpreender que ela, como a primeira historiadora da 

corte e conselheira próxima da imperatriz viúva, procurou legitimar a alfabetização feminina 

apesar do conservadorismo geral do Nujie. Alternativamente, Lisa Raphals propôs que o 

Nujie de Ban Zhao pode ser interpretado como "principalmente um argumento para a 

alfabetização feminina, apresentado em termos aceitáveis para um público masculino 

conservador".25 Em todo caso, tanto a leitura conservadora quanto a progressista do Nujie 

influenciaram muito os escritos posteriores sobre a propriedade de gênero. 
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A própria Ban Zhao se tornou um ícone conservador da viuvez e um exemplo 

progressista de uma mulher respeitável que não era apenas virtuosa, mas também talentosa 

e erudita, especialmente durante os períodos Ming e Qing, quando a compatibilidade entre a 

alfabetização feminina e as virtudes femininas era seriamente contestada. A indeterminação 

da intenção de Ban Zhao no Nujie, juntamente com sua visível realização literária, gerou 

duas visões um tanto conflitantes sobre a propriedade de gênero: por um lado, de acordo 

com o Nujie, o talento literário é irrelevante ou pode até mesmo ser uma distração para 

mulheres virtuosas cumprir seus deveres de gênero na administração doméstica, mas, por 

outro lado, a alfabetização feminina exemplificada por Ban Zhao pode ser usada como uma 

indicação da compatibilidade entre o talento literário e as virtudes femininas no reino de nei. 

Seguindo o Nujie de Ban Zhao, o segundo livro do Nusishu, Os Analectos para 

Mulheres (Nulunyu) foi escrito por Song Ruoxin e Song Ruozhao da dinastia Tang e oferece 

conselhos práticos semelhantes para meninas lidarem com seus futuros sogros e na 

execução da gestão doméstica. Ao contrário do Nujie de Ban Zhao, o Nulunyu não apela ao 

cânone na definição de propriedade de gênero. Em vez disso, seus curtos doze capítulos 

são inteiramente compostos de versos simples de quatro caracteres, que podem ter a 

intenção de facilitar o aprendizado e a recitação por meninas semi-analfabetas. O estilo 

simples de escrita do livro e as instruções diretas contrastam muito com seu título ambicioso, 

que se compara ao principal cânone confucionista, Lunyu (Analectos). O ambicioso título do 

livro perturbou alguns literatos, como Lan Dingyuan e Zhang Xuecheng, que denunciaram a 

pretensa paridade entre o Nulunyu, um manual simples, e o Lunyu, o principal clássico 

confucionista.26 Mas, precisamente por causa de sua linguagem simples e versos de quatro 

caracteres acessíveis à população feminina semi-analfabeta, o Nulunyu também foi um dos 

manuais de maior circulação na China antiga.27 

O estilo coloquial dos Nulunyu contrasta muito com a profunda erudição de suas 

autoras, as irmãs Song de Tang. O livro foi originalmente escrito por Song Ruoxin, a mais 

velha das cinco filhas eruditas do literato oficial de Tang, Song Tingfen. Posteriormente, foi 

ampliado e anotado por sua irmã Song Ruozhao, a mais talentosa e erudita entre as cinco 
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327–40, reimpressão de Heying Jenny Zhan e Robert Bradshaw (1996). 



irmãs. Tomando Ban Zhao - uma jovem viúva instruída - como seu modelo inspirador, Song 

Ruozhao estava determinada a levar uma solitária vida literária. Enquanto todas as suas 

quatro irmãs foram solicitadas pelo imperador ao palácio e mais tarde se tornaram 

concubinas imperiais, Song Ruozhao recusou o favor imperial e permaneceu solteira. Sua 

determinação foi mais tarde honrada pelo imperador, que a colocou no comando dos 

assuntos literários na corte interna e atribuiu a ela uma parte do dever de ensinar o príncipe 

e a princesa, junto com os literatos oficiais na corte externa. A semelhança entre Song 

Ruozhao e Ban Zhao é impressionante. Song Ruozhao costumava se comparar a Ban 

Zhao.28 A viuvez precoce de Ban Zhao e suas conquistas literárias inspiraram mulheres 

eruditas e talentosas da classe nobre que viam a viuvez precoce como um meio para uma 

vida literária solitária - uma alternativa respeitável aos papéis de gênero socialmente 

sancionados para as mulheres como filhas dependentes, esposas e mães. Apesar da 

conotação conservadora nesses dois livros de instrução, que prescrevem papéis limitados 

para mulheres no reino familiar de nei, as duas autoras - Ban Zhao e Song Ruozhao - 

levaram uma vida literária bastante solitária que estava fora do alcance da maioria das 

mulheres analfabetas comuns. 

O efeito da alfabetização feminina, conforme defendido pela primeira vez por Ban 

Zhao, de fato teve um impacto transformador nas mulheres da classe nobre, que em seus 

escritos continuaram a apoiar a ortodoxia conservadora da propriedade de gênero, mas em 

sua conduta implicitamente subverteram os valores conservadores que defendiam. A 

subversão ou, se preferir, a expansão da esfera feminina de nei para incluir o talento literário 

foi especialmente reveladora durante o final do período Ming e o início do período Qing. A 

ascensão da publicação e circulação de textos didáticos conservadores durante os períodos 

Ming e Qing foi acompanhada pela ascensão da alfabetização feminina, que por sua vez 

provocou um acalorado debate sobre a compatibilidade entre as virtudes femininas e a 

alfabetização feminina. 

Apesar da popularidade do ditado comum Ming: “Uma mulher sem talento é virtuosa”, 

que denuncia a busca feminina por talentos literários, o terceiro livro de Nusishu – Neixun. 

(Instrução para os bairros internos) - escrita pela Imperatriz Wen de Ming, que demonstrou 

sua erudição ao fundamentar seus argumentos em textos canônicos tradicionais, como 

Shijing, Shujing, Liji e Yijing, mostra o contrário. Seguindo o Nujie de Ban Zhao e o Nulunyu 
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(1996); Wang (2003), 327. 



das irmãs Song, o Neixun da Imperatriz Wen, composto de vinte capítulos, também oferece 

conselhos práticos para as mulheres desempenharem adequadamente seus papéis de 

gênero. Ao contrário dos dois anteriores, o Neixun, de acordo com sua introdução, foi escrito 

especificamente para os membros imperiais da corte Ming no palácio. A intenção era 

preparar futuras imperatrizes e damas da alta corte e, portanto, o escopo de sua 

preocupação, ao contrário das duas anteriores, ia além das virtudes femininas tradicionais e 

da servidão no reino familiar; também se preocupava com a política e a administração da 

corte, incluindo as qualificações e virtudes das antigas imperatrizes, o tratamento dos servos 

imperiais na corte e o trato com os parentes da imperatriz. 

Embora seu estilo e conteúdo difiram muito de outros textos de instrução, que 

geralmente visam educar o público em geral, o Neixun, como o Nujie de Ban Zhao, também 

defendia fortemente a educação e a alfabetização femininas. A Imperatriz Wen escreveu na 

introdução que, de acordo com os Ritos, os meninos de oito anos devem receber educação 

primária, as meninas de dez anos devem modelar as palavras e ações de suas mães, e 

ainda para os meninos existe o Xiaoxue de Zhu Xi ou Aprendizagem Elementar que eles 

podem começar, enquanto, em comparação, não há um texto abrangente para meninas. 

Como ela se beneficiou dos ensinamentos de sua sogra (isto é, a Imperatriz Ma de Ming, 

uma ex-camponesa autodidata com pés naturais).29 A Imperatriz Wen compôs o Neixun para 

transmitir os ensinamentos de sua sogra como parte da educação integral de meninas. Em 

outras palavras, a Imperatriz Wen pretendia elevar a educação feminina no nei ao mesmo 

nível de respeitabilidade da educação masculina no wai, como a sugerida paridade entre o 

Xiaoxue (Pequeno Aprendizado) de Zhu Xi para meninos e o Neixun (Instrução para os 

bairros internos) da Imperatriz Wen para meninas implica. 

O debate sobre a compatibilidade entre a virtude feminina e a alfabetização feminina 

atingiu seu auge durante o período Qing, que paradoxalmente viu um volume de publicações 

                                                           
29 A Imperatriz Ma, embora anteriormente uma camponesa, era autodidata, extremamente erudita 

e conduzia regularmente grupos de estudos sobre os Clássicos para as mulheres da corte. Ela 

também era lembrada por sua habilidade em admoestar e conter o Imperador fundador Ming, 

Taizu, que ficou conhecido por sua violência e crueldade demonstrada em várias ocasiões. Além 

disso, a Imperatriz Ma tinha pés naturais! Isso pode soar chocante especialmente no contexto da 

dinastia Ming quando a prática de formatação dos pés de lótus era relativamente comum; mas 

devido ao seu prévio status de camponesa, é compreensível que ela não tenha tido seus pés 

confinados. O Imperador Taizu defendeu a posição da Imperatriz Ma por não ter modificado seus 

pés depois de ter ascendido ao poder; e diz-se que depois de sua morte, Taizu teria lamentado 

profundamente e não a substituiu como imperatriz. Para mais detalhes, cf. Wm. Theodore de Bary 

(1994), 44. 



de escritos femininos sem precedentes na história chinesa.30 O aumento da alfabetização 

feminina durante o final do período Ming e início do Qing é evidente não apenas na menção 

de Nusishu como parte da educação adequada das mulheres no romance popular Qing 

Sonho da Câmara Vermelha, mas também na menção da questão de alfabetização feminina 

em livros de instrução populares e ensaios literários como o Guifan, o Nufan jielu e o ensaio 

“Fuxue” (Aprendizagem das Mulheres) do literato oficial Qing, Zhang Xuecheng. 

A visibilidade da alfabetização feminina e a intensidade do debate durante o período 

Qing também se refletem no último livro de Nusishu — Nufan jielu (Seleção concisa de 

mulheres modelo) —escrito pela compiladora mãe viúva de Wang Xiang, Liu, que dedicou 

um capítulo inteiro especificamente para lidar com a questão da compatibilidade entre o 

talento feminino e a virtude. No último capítulo, “Talento e Virtude”, a mulher Liu começou 

apontando a inadequação do ditado comum que banaliza a importância da virtude nas 

mulheres ao equiparar a falta de talento à posse de virtude. Possuir virtude cultivando a si 

mesmo deve ser a prioridade tanto para homens quanto para mulheres. Ela então apelou à 

autoridade de Shijing - a maioria das canções foi escrita por mulheres - para demonstrar que 

nos tempos antigos as mulheres de todas as classes sociais eram eruditas e virtuosas. Ela 

também citou várias mulheres famosas e talentosas da história, como Ban Zhao de Han, as 

irmãs Song de Tang e a Imperatriz Wen de Ming como modelos de respeitabilidade e virtude 

feminina. Em contraste, ela argumentou, quando as mulheres são analfabetas, elas tendem 

a ignorar os ritos e, portanto, não são eruditas nem virtuosas. Ela então concluiu que 

somente quando as mulheres fossem educadas, elas poderiam ter uma conduta correta e 

ser virtuosas. Ao contrário da crença comum, a alfabetização, a seu ver, tornava possível a 

observação da propriedade ritual; a alfabetização feminina trouxe à tona a virtude feminina. 

Em suma, talento e virtude não eram apenas compatíveis; eles estavam, de fato, 

interligados. 

Assim como Ban Zhao, a mulher Liu defendeu fortemente a educação das mulheres. 

Mas, ao contrário de Ban Zhao, ela tinha um forte senso de agência feminina e se recusava 

a manter as mulheres em um padrão inferior. Uma diferença visível entre o Nujie de Ban 

Zhao e o Nufan jielu de Liu é que este último não se preocupa muito com a administração 

doméstica, nem está imerso em uma retórica excessivamente humilde que naturaliza a 

posição humilde das mulheres. Em vez disso, o Nufan jielu, que é composto de nove 
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capítulos, concentra-se mais no cultivo de virtudes, com mulheres virtuosas específicas na 

história como exemplos. Por exemplo, no capítulo 1, “Discussão Abrangente” (Tonglun), ela 

não apenas defendeu a educação das mulheres, mas foi além ao dizer que a educação das 

meninas era mais importante do que a dos meninos, uma vez que se deve prosseguir do nei 

para o wai. Citando imperatrizes eruditas e talentosas ao longo da história para demonstrar a 

importância de nei na manutenção de um império de sucesso, a mulher Liu não só justificou 

a adequação da alfabetização feminina, mas também elevou o status de nei ao designá-la 

como o fundamento necessário de wai. 

A mesma priorização de nei sobre wai também aparece no capítulo 2, “Retidão 

materna” (Muyi), que argumenta que a retidão materna deve preceder a admoestação 

paterna, uma vez que o jovem é primeiro educado pela mãe. O capítulo 3 discute a virtude 

específica não-generosa da filialidade e se recusa a considerar as mulheres em um padrão 

inferior, e argumenta que embora homens e mulheres sejam diferentes, no que diz respeito 

ao cumprimento da virtude da filialidade, eles são o mesmo. O capítulo 5, “Lealdade e 

Adequação” (Zhongyi), aponta que essas virtudes devem ser aplicadas às mulheres 

também, uma vez que, como os homens, as mulheres são os súditos do senhor. Em suma, o 

que o Nufan jielu demonstra é uma mudança sutil na percepção das próprias mulheres sobre 

si mesmas e o impacto da alfabetização feminina justificada na forma de livros de instrução 

conservadores e biografias femininas. Embora os conservadores "textos e biografias 

femininas" fossem uma fonte para reforçar os valores ortodoxos de propriedade de gênero 

nas mulheres, eles também eram uma fonte de empoderamento por meio da qual as 

mulheres se tornaram auto afirmativas em sua consciência histórica. 

O aumento da alfabetização feminina e do engajamento na leitura, escrita e publicação 

desafiou implicitamente a propriedade ortodoxa de gênero no reino de nei, uma vez que, no 

relato tradicional, a verdadeira vocação de uma mulher virtuosa baseava-se principalmente 

em seu auto sacrifício e fidelidade à patrilinhagem, em vez de sobre sua necessidade 

pessoal de explorar seu talento literário. Ao contrário de sua contraparte masculina no reino 

de wai, seu talento literário no nei era irrelevante. Em outras palavras, sem um acesso 

legítimo ao sistema de concurso público, o que acabou levando ao oficialismo, a busca pela 

alfabetização das mulheres era, na melhor das hipóteses, supérflua para sua identidade de 

gênero. No entanto, a crescente publicação comercial de livros de instrução ilustrados e 

romance de ficção voltados para leitoras e a crescente demanda por professores particulares 

para mulheres na classe nobre durante o final do período Ming e início do Qing gerou um 



intenso debate sobre a propriedade da alfabetização feminina e sua compatibilidade com as 

quatro virtudes ortodoxas (side), especialmente a virtude da fala das mulheres (fuyan). É 

nesse debate que vemos a leitura conservadora da tradição canônica, por um lado, e a 

própria interpretação e justificativa das mulheres para a alfabetização feminina, sem 

ultrapassar o limite da propriedade ritual, por outro. 

A questão do letramento feminino e da virtude da fala da mulher 

(fuyan) 

Talvez o ensaio mais influente escrito sobre a questão do letramento feminino seja 

“Fuxue” (Aprendizagem das Mulheres), do literato oficial Qing, Zhang Xuecheng (1738-1801 

DC). A popularidade deste ensaio reflete, entre outras coisas, a visibilidade do letramento 

feminino e um sentimento conservador compartilhado entre os literatos oficiais contra alguns 

literatos progressistas, mas não ortodoxos, como o poeta Yuan Mei, que admitia livremente e 

misturava-se com alunas e procurava ativamente poemas femininos para publicação. Antes 

de se aventurar nos detalhes do argumento de Zhang Xuecheng, uma coisa deve ser 

apontada: o “Fuxue” de Zhang foi tanto um ensaio sobre a propriedade da aprendizagem das 

mulheres quanto um ataque pessoal e amargo a Yuan Mei. Ele era um poeta-crítico popular 

que via a função da poesia meramente como um entretenimento sem qualquer importância 

moral e que ousadamente admitiu um bom número de talentosas alunas em seu círculo de 

redação e publicação de poesia e, ao mesmo tempo, cruzou a fronteira de propriedade de 

gênero, envolvendo-se com pelo menos três de suas alunas. 31  Tendo em mente a 

provocação das teorias literárias não ortodoxas de Yuan Mei e seu estilo de vida hedonista 

não convencional, o objetivo do “Fuxue” de Zhang de restaurar o aprendizado clássico e a 

propriedade de gênero torna-se mais compreensível. 

A intenção de Zhang de restaurar a aprendizagem clássica em oposição à “aprendizagem 

feminina” de Yuan Mei é, em primeiro lugar, mostrada no título de seu ensaio. O termo 

fuxue  (aprendizagem das mulheres) foi usado pela primeira vez por Yuan Mei para 

significar o estudo da poesia feminina, que tomou o Shijing (Livro das Canções) como 

modelo.32 
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     Por implicação, Yuan Mei parecia reduzir o aprendizado das mulheres apenas à escrita 

de poesia, sem compreender adequadamente a importância moral de Shijing embutida em 

seus contextos históricos e comentários ao longo da história. Foi a abordagem pouco 

ortodoxa de Yuan Mei ao aprendizado das mulheres e ao aprendizado de poesia em geral 

que Zhang se opôs com mais veemência. No “Fuxue” de Zhang, ele começou apontando 

que, nos tempos antigos, o aprendizado das mulheres se referia a quatro áreas diferentes: 

virtude, fala, comportamento e trabalho (isto é, as quatro virtudes, side); em contraste, o 

aprendizado das mulheres contemporâneas foi reduzido apenas às artes literárias (isto é, 

escrever poesia e ler). Mas nos tempos antigos, apenas as mulheres que eram bem 

versadas no ritual clássico e habilidosas nas letras podiam ser consideradas eruditas.33 Por 

implicação, Zhang estava atacando a teoria literária de Yuan Mei, que descarta a relevância 

dos contextos históricos e da propriedade ritual no estudo da poesia. Zhang, como um 

estudioso oficial do Confucionismo, pretendia trazer de volta o estudo clássico da 

aprendizagem feminina, no qual a compreensão correta do ritual deve preceder o 

engajamento nas artes literárias. 

A principal questão para Zhang na questão do letramento feminino, assim como para a 

maioria dos estudiosos Qing,34 não era tanto se as mulheres deveriam ser educadas, ou se 

as mulheres tinham a habilidade intelectual de receber treinamento clássico, já que ele 

repetidamente apelava para várias mulheres eruditas na história, como Ban Zhao do Han, e 

as famosas poetas e pintoras Song - Li Qingzhao e Guan Daosheng - como exemplos de 

respeitabilidade e virtude feminina. A questão para Zhang, ao contrário, era mais o que 

constitui aprendizagem e com que objetivo. A tendência literária de expressar emoções 

pessoais e sentimentos românticos por meio da poesia, combinada com a cultura palaciana 

institucionalizada de dançarinas e cortesãs desde a dinastia Tang, havia, aos olhos de 

Zhang, desvalorizado o aprendizado das mulheres em entretenimento e trivialidade. A 

popularidade da cultura cortesã, em que as melhores cortesãs costumavam ser versadas 

em poesia, ajudou a confundir a linha entre o respeitável e o vil, especialmente se a 

respeitabilidade das mulheres fosse medida apenas de acordo com seu talento literário. Os 
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34 Em seu estudo sobre as visões dos estudiosos Qing sobre a educação das mulheres, Clara 

Wing-Chung Ho afirmou que pesquisadores tais como Chen Hongmou (1696–1771), Zhou 

Guangye (1730–1798), e Li Zhaolou (1769–1841), compartilhavam a visão de que as mulheres 

deveriam ser ensinadas a ler e a escrever, embora o propósito principal fosse torná-las capazes de 

desempenhar adequadamente seus papéis e deveres de esposa. Cf. Ho (1995), 193. 



ensinamentos de Yuan Mei, que enfatizavam a livre expressão dos sentimentos internos de 

alguém por meio da escrita de poesia, sem primeiro observar a propriedade ritual, não eram, 

para Zhang, dignos de levar o nome de "aprendizado feminino". Yuan Mei negligenciou a 

distinção normativa entre homens e mulheres - isto é, a distinção nei-wai - ao admitir 

livremente e estar indevidamente envolvido com suas alunas, e que aos olhos de Zhang 

havia transformado Yuan Mei no nível de bestialidade indigno do nome de um erudito.35 

O aprendizado feminino genuíno, de acordo com Zhang, deve abranger as quatro 

virtudes - virtude, comportamento, fala e trabalho (de, rong, yan, gong). Entre os side, o 

sábio de é muito evasivo, e o gong, expresso na tecelagem e na fiação, é comumente 

obtido. É o yan (fala) e o rong (comportamento, conduta), de acordo com Zhang, que são as 

virtudes femininas mais importantes a serem cultivadas. Essas duas virtudes, por sua vez, 

estão entrelaçadas com os dois clássicos, o Livro dos Cânticos e o Livro dos Ritos. De 

acordo com os comentários tradicionais, as Canções fornecem um treinamento básico para 

a alfabetização e os Ritos para a conduta ritual. E desses dois, de acordo com Zhang, o 

aprendizado da conduta ritual adequada deve ter precedência sobre o estudo da poesia: 

Quanto à fala feminina (fuyan), sua ênfase está no domínio da fala (ciming 辭 命). 

[Ainda] nos tempos antigos, as palavras não passam do quadrante interno para o 

mundo externo. [Consequentemente] o que é chamado de domínio da fala (ciming) 

também é uma característica fundamental da arte literária ritualmente correta. 

Confúcio disse uma vez: 'Sem aprender o Livro dos Cânticos, ninguém tem nada a 

dizer.' Isso significa que não há ninguém que seja bom em dominar a fala sem ter 

um conhecimento profundo do Livro dos Cânticos. E isso deixa claro que, no 

aprendizado das mulheres, deve-se começar aprendendo o ritual e depois passar 

para a compreensão da poesia. . . . O aprendizado das mulheres dos tempos 

antigos sempre começa com os ritos e depois com a poesia. O aprendizado das 

mulheres de hoje é o oposto; usa poesia para destruir os ritos.36 
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36  Para uma tradução, ver Mann (1992), 49-51. Mann traduziu “ciming” 辭命 por “obediência 

deferente”. No entanto, ao longo da minha pesquisa sobre o termo ciming, eu não encontrei 

nenhuma referência que sugira uma tal tradução. A primeira ocorrência do termo aparece no 
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II, 192, and Mencius 2A/9, cf. Legge II, 207). Outra variação do termo ciming é “ciling” 辭令, que 

está no Zouzhuan, na entrada do 31º ano do Duke Xiang (cf. Legge V, 561, 565), Liji, “The 

Meaning of Capping,” Mozi, “The Inquiry of Duke Lu,” e Shiji, “The Biography of Chu Yuan.” 



  Em outras palavras, sem compreender a propriedade ritual, o aprendizado de poesia 

apenas nos leva ao erro. A virtude de fuyan para Zhang, ao contrário de Yuan Mei, não se 

limita ao domínio das artes e técnicas literárias, mas, mais importante, significa o domínio dos 

ritos, uma vez que apenas dentro dos ritos pode-se erudir tanto nos clássicos quanto 

literários as artes devem ser expressas de maneira adequada, sem ultrapassar o limite da 

propriedade de gênero marcada pela distinção entre o nei e o wai. 

A questão da aprendizagem das mulheres no final da Ming e no início da Qing é 

realmente uma questão de propriedade de gênero. E, de acordo com a distinção normativa 

entre gêneros marcada pela distinção nei-wai, a alfabetização no reino de nei- a esfera da 

mulher propriamente dita - é marginal, senão inconsequente, para a identidade de gênero 

das mulheres. O reino de nei, como Susan Mann o caracterizou, é realmente um reino de 

silêncio,37 uma vez que as palavras das mulheres, de acordo com os ritos, devem parar na 

porta das câmaras internas. A reclusão de nei , bem como do papel de gênero funcional das 

mulheres, não apenas torna o aprendizado literário inacessível para as mulheres, mas 

também o torna desnecessário do ponto de vista ritual. Embora seja verdade que as mães 

são tradicionalmente responsáveis por fornecer educação básica para seus filhos, a 

educação das mulheres é muitas vezes limitada a um treinamento básico e prático para 

habilidades domésticas de tecelagem e cozinha, em vez de um estudo abrangente do 

cânone, das seis artes e da arte de governar. O escopo limitado da educação das mulheres 

é uma consequência lógica da distinção nei-wai como uma distinção funcional, se levarmos 

em conta o fato de que, sem um acesso legítimo ao sistema de concurso público, o que em 

última instância leva ao oficialismo no reino dos wai, a alfabetização avançada das mulheres 

está destinada à trivialidade. Aprender e escrever, segundo a visão ortodoxa, devem ter uma 

função pública e ética. Ao contrário de suas contrapartes masculinas, as mulheres talentosas 

e instruídas não têm acesso legítimo ao reino wai, onde seus talentos podem ser utilizados 

pelo estado e, portanto, sua alfabetização avançada pode ser justificada. Devido à falta de 

justificativa, o letramento avançado das mulheres é frequentemente visto como um 

excedente social inútil, irrelevante para sua identidade de gênero ou para o bem público. 

O possuidor do talento literário das mulheres é de fato trágico por natureza. Mulheres com 

letramento avançado ultrapassando seus irmãos ou maridos, mas sem uma saída legítima 

para utilizar seus talentos, trazem tristeza em vez de honra para a família. A natureza trágica 
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do letramento avançado das mulheres é um sentimento compartilhado por mulheres 

eruditas, cujo excedente de talento literário é mais um obstáculo do que um meio de 

contentamento na vida. Liang Lanyi - uma poeta Qing - em seu poema “Ensinando minha 

filha” ( kenu 課 女) escreveu: “Quão infeliz e infeliz é a vida de sua mãe?/ Tenho sofrido por 

saber e aprender muito./ Quatro virtudes (side) e três seguidores (sanchong)são para 

sempre a orientação mais importante para as mulheres./ É por isso que diligentemente tenho 

ensinado a você esse tipo de conduta./ Você deve aprender a ser gentil e terna, a agir de 

maneira feminina./ Todas as outras habilidades insignificantes devem ser abandonadas.”38 

Mulheres poetas eruditas e talentosas, como Liang Lanyi cujo poema acabou sendo 

publicado em Guixiu zheng shiiji - uma antologia Qing de poesia feminina - estavam divididas 

entre a fama da escrita de poesia e sua esfera de gênero de nei, no qual o letramento 

avançado não servia para nenhum propósito prático de forma alguma. 

O sentimento conflitante de mulheres eruditas em relação a suas próprias habilidades 

literárias “insignificantes” é um sinal do conflito tácito entre a identidade de gênero das 

mulheres no reino de nei e a busca pela aprendizagem literária no reino de wai. É claro que 

o letramento e a escrita em geral propriamente falando pertencem ao reino de wai. Wen 文 

(aprendizagem literária), que em última análise leva ao envolvimento da pessoa em zheng 

政 (governança), é um privilégio masculino propriamente dito. As restrições do nei e do wai 

impostas às mulheres como seres de gênero, em última análise, sustentam o problema da 

disparidade de gênero na China pré-moderna, onde as mulheres de todas as classes devem 

ceder constantemente ao desejo da família patrilinear. A divisão nei-wai do trabalho por 

gênero não só reduz a função das mulheres na família patrilinear à sua capacidade 

reprodutiva, mas também nega às mulheres de todas as classes um acesso legítimo a 

recursos culturais vitais que são necessários para o cultivo da personalidade confucionista 

consumada, que marca a substância de ser sua própria pessoa no mundo. 

Uma vez que o reino de nei simbolicamente também é um reino de ocultação, a objeção 

de Zhang ao ensino e publicação de poesia feminina de Yuan Mei pode ser interpretada 

como a defesa ortodoxa da fronteira normativa de gênero de acordo com a qual o letramento 

no reino de nei deve ser ocultado do público. Devido à natureza silenciosa e não literária de 

nei, o modelo definitivo de uma mulher virtuosa e respeitosa para Zhang é uma mulher em 

repouso; isto é, uma mulher que está isolada no reino familiar de nei e está oculta no reino 

                                                           
38 Cf. Clara Wing-Chung Ho (1995), 199. 



literário e público de wai: “Uma mulher que é boa é chamada de 'mulher em repouso' (jingnu 

靜 女). Estar em repouso é semelhante a aprender. Hoje aquelas que são chamadas de 

'mulheres talentosas' (cainu 才女 ) - como elas se movem! Como elas fazem um barulho 

terrível.”39 Em outras palavras, a virtude e a respeitabilidade femininas, antes de mais nada, 

são medidas de acordo com a propriedade de gênero, que é marcada pela reclusão de nei, e 

não por suas habilidades literárias. E uma vez que escrever e publicar pertencem ao reino de 

wai, eles não são a verdadeira vocação de uma mulher virtuosa e respeitável. Por 

implicação, embora Zhang, como a maioria de seus estudiosos contemporâneos no início da 

Qing, não se opusesse ao aprendizado e à escrita das mulheres per se, uma mulher 

respeitável deveria então se concentrar na propriedade ritual no reino não literário de nei, e 

ser silenciosa sobre seus talentos literários, que propriamente falando pertencem ao domínio 

público de wai. 

Apesar da popularidade do “Fuxue” de Zhang, o número de publicações femininas atingiu 

um auge histórico sem precedentes durante a dinastia Qing. Pode ser difícil imaginar como 

as mulheres eruditas durante esse tempo reconciliaram a demanda conflitante entre o ato 

público de escrever e publicar poesia e a reclusão do reino não literário de nei. Em primeiro 

lugar, mulheres eruditas como a mulher Liu - autora do texto didático Nufan jielu - 

repudiaram a natureza conflitante de talento e virtude nas mulheres, conforme indicado no 

comum ditado Ming: "Uma mulher sem talento é virtuosa" Aos olhos das mulheres eruditas, 

para ser virtuosa, isto é, estar dentro dos limites da propriedade ritual, é preciso ser letrada 

no nível mínimo. Sem ser letrada e estar ciente dos ritos antigos registrados nos textos 

canônicos, como argumentou a mulher Liu, também não se sabe sobre a propriedade ritual. 

Em segundo lugar, embora o letramento avançado não seja exigido das mulheres para 

desempenharem seus papéis domésticos, as mulheres eruditas, ao tomarem as poetas do 

Livro dos Cânticos como seus modelos, ampliaram a compreensão tradicional da virtude de 

fuyan (fala das mulheres) a partir das palavras faladas às palavras escritas. E o cultivo de 

fuyan como uma das quatro virtudes femininas justifica o envolvimento das mulheres na 

aprendizagem literária. Pois assim como as mulheres nos tempos antigos registrados no 

Livro dos Cânticos eram talentosas e virtuosas, as mulheres de hoje também podem ser 

virtuosas e, ao mesmo tempo, possuir habilidades literárias para escrever poesia. 
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  O uso do Livro das Canções pelas mulheres como uma justificativa teórica ou precedente 

“histórico” para legitimar seu envolvimento nas artes literárias é demonstrado no prefácio do 

Guochao guixiu zhengshi ji, uma antologia da poesia feminina Qing. Yun Zhu, uma poetisa 

Qing, corajosamente escreveu: “Há muito tempo, quando Confúcio editou o Livro dos 

Cânticos, ele não eliminou os escritos dos aposentos das mulheres. Mas os professores de 

tempos posteriores falaram do papel mais importante das mulheres como limitado a atos 

rituais, como o derramamento de libações... Eles não entendem isso em textos rituais 

antigos... a aprendizagem das mulheres e os atributos das mulheres foram transmitidos pela 

fala das mulheres (yan). Para ter certeza, o discurso não se refere explicitamente a ensaios 

e frases escritas, mas não deve ir muito longe de palavras escritas. Se encararmos o 

problema dessa forma, o que podemos achar de errado em mulheres estudando ou 

escrevendo poesia? 40  Primeiro, Yun Zhu rejeitou a noção ritual tradicional de que “as 

palavras das mulheres não passam pelo portão dos aposentos internos” e, portanto, ela 

também rejeitou a natureza silenciosa do reino de nei. Em segundo lugar, apelando para as 

vozes das mulheres preservadas no Livro dos Cânticos, ela estendeu o fuyan (fala das 

mulheres) de seu entendimento tradicional como palavras faladas para palavras escritas. Ao 

fazer isso, ela justificou o ato de estudar e escrever poesia no reino de nei. O aprendizado 

literário avançado foi, portanto, compatível com a virtude e a respeitabilidade femininas. 

Mas, para alguns, o talentoso e erudito modelo de feminilidade mostrado através da 

transmissão da poesia feminina no Livro dos Cânticos parece estar em conflito com a 

feminilidade ritualmente vinculada elogiada no Livro dos Ritos. Visto que, ao contrário de 

suas contrapartes masculinas, cuja pessoalidade consumada abrange tanto o reino familiar 

quanto o político, as mulheres de todas as classes devem, em primeiro lugar, derivar sua 

feminilidade normativa de sua conformidade com a propriedade ritual no reino de nei. Ou 

seja, a verdadeira vocação de uma mulher virtuosa deve residir em seus papéis de gênero 

confinados ao domínio funcional e familiar de nei. A distinção adequada entre os gêneros, 

onde o homem é o responsável pelo wai e a mulher, o nei, marca a fronteira entre a 

civilidade e a barbárie. Quando tal fronteira normativa e ritual entre homem e mulher é 

violada, a pessoa consequentemente cai abaixo da humanidade sancionada socialmente e 

na bestialidade. Por exemplo, a falta de distinções de gênero adequadas ao lidar com as 

alunas como um comportamento animal foi exatamente o motivo pelo qual Zhang criticou 
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Yuan Mei. 41  A controvérsia no ensaio de Zhang não está muito preocupada com o 

aprendizado das mulheres ou sua habilidade intelectual, mas com o que define a 

feminilidade genuína. Aparentemente, mulheres e homens de alto poder durante o período 

Qing apelaram para dois modelos diferentes de feminilidade encontrados no Livro das 

Canções e no Livro dos Ritos e, portanto, justificaram ou se opuseram à tendência popular 

de escrever e publicar poesia das mulheres em seu tempo. 

  Em qualquer caso, para homens e mulheres, a ortodoxia da fronteira ritual do nei e do wai 

permanece incontestável. Em outras palavras, aprendidas ou não, as mulheres devem, antes 

de mais nada, derivar sua identidade de gênero dos papéis familiares no nei, e somente por 

extensão o envolvimento das mulheres nas artes literárias pode ser justificado. O peso da 

fronteira ritual do nei e do wai na avaliação da virtude feminina e da respeitabilidade é 

evidente não apenas na teoria, mas também na realidade histórica. Ban Zhao é um exemplo 

perfeito. A realização literária de Ban Zhao e seu envolvimento político na corte Han estão 

bem documentados. À primeira vista, Ban Zhao parecia violar o limite ritual do nei e do wai, 

uma vez que, ao contrário da mulher virtuosa que estava presa a seus papéis familiares 

limitados no reino de nei prescrito no Nujie, Ban Zhao atravessou a fronteira de gênero para 

o reino de wai- isto é, nos domínios masculinos da literatura e da política, ou no reino de wen 

(cultura) e zheng (governança). No entanto, em vez de condená-la, os literatos oficiais 

conservadores, bem como as mulheres eruditas ao longo da história imperial, tomaram Ban 

Zhao como o modelo final de virtude e respeitabilidade feminina. É assim porque aos olhos 

dos literatos conservadores, a feminilidade de Ban Zhao foi primeiro assegurada por sua 

viuvez precoce, que se conformava com as antigas virtudes da castidade feminina e da 

fidelidade de esposa à patrilinhagem. Em segundo lugar, sua contribuição para a conclusão 

de Hanshu foi justificada como um ato filial, isto é, como realizar o projeto familiar após a 

morte de seu irmão Ban Gu, ao invés de uma busca pessoal por fama no reino literário de 

wai. Terceiro, seu pedido de assistência à imperatriz Deng durante os vinte anos de regência 

da imperatriz em nome do imperador criança foi visto como um ato de lealdade política à 

corte Han da família proeminente de Ban Zhao, ao invés de uma busca por ganho pessoal 

durante a frágil transição de poder. Em suma, o envolvimento de Ban Zhao na literatura e na 

política foi justificado por uma extensão de seus papéis de gênero no reino de nei como uma 

filha filial que iluminou a tradição literária de sua família e uma viúva casta que permaneceu 

fiel à família de seu marido apesar de sua viuvez precoce. Mas, ao contrário de seus colegas 
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masculinos, sua conquista no campo literário e político não poderia ser justificada apenas 

com base na realização pessoal fundamental para sua identidade de gênero por direito 

próprio. 

  É, então, claro que embora as fronteiras rituais entre o nei e o wai, demonstradas em 

inúmeras obras, se sobreponham e sejam objeto de negociação em diferentes contextos, 

elas também marcam o início de nossa humanidade e civilidade; as mulheres são 

identificadas com o reino limitado de neie os homens com o reino totalmente abrangente de 

wai. A esfera feminina de nei, em geral, é um reino de administração doméstica prática, 

servidão feminina e fidelidade eterna à patrilinhagem. Embora habilidades literárias 

avançadas, conforme demonstrado em várias biografias de mulheres, textos didáticos 

escritos para e por mulheres, bem como o número sem precedentes de publicações de 

escritos de mulheres no final da Qing, não sejam incompatíveis com a exigência de 

propriedade ritual, eles são supérfluos e inconsequentes à identidade de gênero das 

mulheres, que deve, antes de mais nada, ser fundamentada em papéis de parentesco 

familiar e funcional. 

A posse de talento literário nas mulheres é trágico por natureza, uma vez que, ao 

contrário dos homens, que estão localizados no reino de wai, no qual papéis públicos não 

familiares podem ser realizados, o talento literário das mulheres não tem legitimidade. 

Consequentemente, uma mulher pode possuir um talento reconhecido de fato, mas seu 

talento, por causa de seu papel de gênero, não pode ser legitimamente utilizado pelo estado 

em seu próprio nome, sem primeiro ser disfarçado como uma extensão de seus papéis de 

gênero e familiares, conforme mostrado no caso de Ban Zhao. Visto sob essa luz, o 

problema da disparidade de gênero na China imperial pode ser considerado derivado da 

distinção funcional de gênero dos nei-wai. A disparidade entre o reino de nei e o reino de wai 

é, portanto, também o início da disparidade de gênero entre homens e mulheres. No entanto, 

uma coisa deve ser mantida em mente: ao contrário do Ocidente, onde a categoria de 

"mulher" na tradição filosófica dominante de Aristóteles, Agostinho, Kant, a Nietzsche é 

marcada por sua capacidade intelectual insuficiente 42  a feminilidade na China não é 

marcada por falta de racionalidade ou vontade. Em vez disso, uma mulher chinesa é 

marcada por sua esfera feminina limitante de nei, que oculta sua capacidade intelectual e a 

torna uma habilidade supérflua. Consequentemente, as mulheres, eruditas ou não na China 
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imperial, são essencialmente pessoas sem nome que estão fora do reino da cultura, isto é, 

fora do reino da lembrança em que o nome e o bom nome são lembrados e transmitidos. 

 

 


