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RESUMO 
 
 
Esta investigação tem como abordagem as relações de gênero, no romance Vidas 
secas (1938), de Graciliano Ramos e na filmografia Abril despedaçado (2001), de 
Walter Salles, cujo objetivo foi analisar as relações de gênero e as representações 
atribuídas ao sujeito mulher e, ao mesmo tempo, observar como estas são 
desconstruídas na trajetória desses tempos e espaços ficcionais. O presente estudo 
nos permitiu chegar a novas conclusões sobre a forma como as mulheres, desde 
sempre, enfrentaram seus medos, seus desejos e desenvolveram estratégias de 
resistência. Ainda que silenciadas e confinadas ao espaço privado. Por meio desses 
mesmos mecanismos conseguiram subverter a ordem vigente, tendo em vista, o 
contexto histórico, social e cultural no qual estavam inseridas, caracterizado pela 
dominação masculina, que concerne às primeiras décadas do século XX, na região 
Nordeste do Brasil. Foram tratadas ainda nessa análise, questões referentes à 
construção do conceito de gênero ao longo da história e, como este foi reiterado nas 
práticas sociais. Como referencial teórico deste estudo, utilizamos autores de 
diversas correntes de pensamento, desde a teoria feminista, a história das mulheres, 
a teoria política, pós-estruturalista, culturalista, colonialista e pós-moderna que 
norteiam o pensamento contemporâneo. Entre os autores com os quais buscamos 
dialogar estão: Badinter, Butler, Perrot, Richard, Scott, Del Priore, Arendt, Bourdieu, 
Derrida, Foucault, Hutcheon, Bhabha e Hall. 
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ABSTRACT 
 
 
This research approaches gender relations in romance Vidas secas (1938), of 
Graciliano Ramos and in filmography Abril despedaçado (2001), of Walter Salles, 
whose goal was to analyze gender relations and representations attributed to woman 
individual and at the same time, observing how they are deconstructed in the path of 
fictional time and space. This study allowed us to reach new conclusions about how 
women have always faced their fears, their desires and developed strategies of 
resistance. Though silenced and confined to the private area. Through such 
mechanisms they could subvert the prevailing order, having in mind, the historical, 
social and cultural context in which they were inserted, characterized by male 
domination, which concerns to the first decades of the twentieth century, in 
northeastern Brazil. They were also treated in this analysis, questions concerning to 
the construction of gender concept throughout history and, how it was reaffirmed in 
social practices. As theoretical framework of this study, authors were used of different 
currents of thought, from feminist theory, women's history, political theory, post- 
structuralist, culturalist, colonial and post-modern that guide contemporary thought. 
Among the authors with whom we seek dialogue are: Badinter, Butler, Perrot, 
Richard Scott, Del Priore, Arendt, Bourdieu, Derrida, Foucault, Hutcheon, Bhabha 
and Hall. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Estudar as mulheres em sua historicidade possibilita visualizar e compreender 

a importância da relação entre passado e presente, como condição para se refletir 

sobre a ordem social vigente, bem como, sobre as formas e/ou processos através 

dos quais se construíram as identidades de gênero. Tais identidades basearam-se 

em estereótipos de masculinidade e feminilidade, que se traduziram  na 

desigualdade dos papéis exercidos por homens e mulheres, e cujas matrizes 

remontam ao princípio da existência humana, incidindo sobre o segundo desse par, 

a opressão e a exclusão da esfera da vida pública. Os traços dessa conjectura são 

percebidos ainda na contemporaneidade. 

Não obstante, a reflexão sobre essas identidades de gênero é, também, o que 

possibilita emergir a conscientização de outra dinâmica nas relações entre os 

sujeitos, como perspectiva de se estabelecer mudanças na tessitura social, de modo 

a se reconhecer e se incluir outras identidades de gênero. 

O tema desse trabalho consiste em analisar se as relações de gênero e suas 

representações relativas ao feminino, marcadas por desigualdades, ambientadas no 

Nordeste brasileiro, são caracterizadas pela subjugação da mulher, ou se são 

usadas como forma de resistência, nas obras Vidas secas (1938) de Graciliano 

Ramos e no filme Abril despedaçado (2001) de Walter Salles. As personagens 

femininas do livro e do filme refletem em suas demandas existenciais locais do 

Nordeste brasileiro, a tradição patriarcal que pautou o comportamento tanto 

masculino, quanto feminino e, ao mesmo tempo, gerou a produção de estratégias de 

resistência. O nosso objetivo é investigar essas relações de gênero no contexto da 

formação do Nordeste brasileiro, tributário da cultura logofonofalocêntrica ocidental. 

A escolha desse corpus foi motivada pelas inquietações suscitadas a partir da 

construção de personagens marcantes que, a princípio, mostram-se planas, 

submetidas a um contexto de dominação arraigado, centrado no poder patriarcal, 

entretanto, surpreendem quando novas configurações redefinem a conjuntura 

vigente. Esta análise se baseia nas formulações de Foucault (1988), (1998), (2004) 

(2008), (2009) sobre o poder e sua relação com o conceito social da verdade; como 

também nos estudos de Bourdieu (1999), (2002) sobre a dominação masculina e 

sobre o poder simbólico; na crítica política de Hannah Arendt (2007), bem como, na 
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teoria feminista: Badinter (1986), (2005), pós-feminista: Butler (2007), (2008), na 

história das mulheres: Perrot (1992), (1998), (2001), (2005), (2008) e Scott (1993), 

(1994), (2001), (2002), (2005); no culturalismo de Stuart Hall (2007), no pensamento 

pós-colonialista de Bhabha (2003) e na crítica à pós-modernidade de Linda 

Hutcheon (1991), além de outros, que se utilizam do pós-estruturalismo para 

formular os seus conceitos sobre identidade, representação e alteridade enquanto 

categoria analítica, como demais fontes cujos conceitos foram apropriados. Tais 

fundamentações baseiam-se no historicismo das relações sociais e na crítica ao 

essencialismo que disseminam as concepções dos diferentes papéis e determinam 

as formas de dominação e poder. A relevância deste trabalho está na possibilidade 

de acrescentarmos mais informações acerca da temática dos estudos de gênero, 

bem como, em promover a interação entre narrativa verbal e audiovisual se 

utilizando de um campo de pesquisa tão atual, a partir de uma perspectiva 

intersemiótica. 

A realização deste trabalho se fez mediante uma abordagem qualitativa. O 

pesquisador qualitativo quer entender diferentes ambientes sociais e funções, ou 

combinações deles, juntamente com representações específicas, conforme salienta 

Bauer & Gaskell (2004). O trabalho se desenvolveu sob o método de pesquisa 

bibliográfica, de acordo com Nascimento (2005) o conhecimento não é algo pronto a 

ser possuído, ele é construído histórico e socialmente por um sujeito 

contextualizado. O processo de análise utilizado possibilitou interconexões com as 

teorias que deram sustentação à respectiva investigação, além de permitir a 

comparação entre as narrativas de ficção que constituem o corpus deste trabalho, o 

romance Vidas secas (1938) de Graciliano Ramos e o filme Abril despedaçado 

(2001) de Walter Salles. Nessas obras foi analisada a dimensão do silêncio, a 

enunciação, a capacidade de resistência e as rupturas realizadas pelas personagens 

femininas, bem como, a evocação das imagens no texto literário. O mesmo foi feito 

em relação aos elementos visuais do filme, movimento de câmera, iluminação, 

cenário, postura corporal, além de demais recursos utilizados por e por outro, para 

dar conta desse sentido, de modo a apurar as efetivas relações entre o processo 

literário e cinematográfico. 

As narrativas de ficção permitem repensar as construções discursivas e 

revelam inúmeras possibilidades de se mergulhar em histórias, que são fragmentos 

da existência de pessoas comuns. As obras são resultados de um trabalho que 
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incide sobre os signos, sobre a linguagem na sua capacidade de representar, criar 

ou radicalmente transformar em cada patamar histórico, o que os homens concebem 

como realidade. Sendo assim, essas narrativas expressam aspectos sociais, 

culturais, econômicos e políticos, que fazem emergir questionamentos referentes às 

margens, a oprimidos e opressores, instituindo campos de luta, que trazem à luz 

discussões capazes de abalar concepções tradicionais e há muito arraigadas sob o 

disfarce de verdades. Seguindo o ponto de vista de que trata Hutcheon (1991), tanto 

a ficção quanto a história instituem sistemas de significação pelos quais damos 

sentido ao passado. 

Os textos literários compõem expressão do imaginário social de determinado 

contexto histórico, traduzindo-se em importantes recursos para se evocar as 

experiências do viver, sobretudo, como intersecções entre o sujeito e a realidade. 

Tal ação vai possibilitar o olhar crítico, capaz de desconstruir paradigmas firmados, 

ainda que dissonantes das especificidades que permeiam o corpo social. Para 

Antonio Cândido (2000), seria uma realidade à parte cujo valor consiste na forma 

através da qual o ato criador transforma impressões, paixões, ideias, fatos e 

acontecimentos em matéria-prima do fazer literário. 

Do mesmo modo, perceber a realidade através de imagens constitui uma 

forma de estabelecer vínculos e problematizar o estar no mundo. Por esse viés, 

pode-se ter a compreensão de signos que perpassam o imaginário, retomam 

crenças e valores vividos. O mundo das imagens alcançou grande desenvolvimento 

no século XX e tem se difundido sobremaneira nessa primeira década do século 

XXI. A sua consolidação permite conhecer o funcionamento de uma sociedade em 

diferentes contextos históricos, bem como, a divulgação de seus costumes/cultura. 

Além disso, possibilita a percepção da diversidade de narrativas da realidade, por 

meio dos diferentes veículos midiáticos, entre esses, o cinema. 

Através das imagens, a narrativa fílmica rompe fronteiras e produz a 

aproximação do outro e/ou com o outro. Assim, muitas histórias misturam-se à nossa 

própria história. O realismo produzido pela linguagem cinematográfica convoca o 

olhar do espectador para a construção de significados que para Jameson (1995) 

significa ser este o campo de todas as lutas de poder e de desejo, entre o domínio 

do olhar e a riqueza ilimitada do objeto visual. É a partir do visual que os outros 

sentidos são aguçados para desencadear o processo interpretativo. Segundo 

Saraiva (2003), a consistência e a plausibilidade desse universo decorrem dos 
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recursos e estratégias postos em ação para conquistar a adesão do receptor ou, em 

outras palavras, para conquistar sua confiança na veracidade e autenticidade do 

relato. Para Martin Barbero (1999), o cinema é considerado o primeiro elemento de 

des-ordem na cultura, pois ele permite aproximar os homens das coisas, cuja 

conexão se dá por meio da experiência de espectador que lhes permite amalgamar 

elementos provenientes de mundos culturais diversos. 

Por meio da construção de sentidos e da representação da realidade, o 

cinema possibilita a análise das diferentes relações sociais, nas quais estão inscritas 

questões referentes à gênero, classe, etnia. Em suma, todos os modos de poder 

com as respectivas possibilidades de resistência, traduzindo-se assim, como um 

importante mecanismo de comunicação, pelo qual se disseminam concepções, 

Inclusive daquelas minorias que sempre estiveram, ou, ainda estão às margens dos 

sistemas sociais hegemônicos. 

O receptor de um filme caracteriza-se por ter as qualidades que lhe permite 

participar de um jogo, e das suas respectivas regras, capacidade esta, própria dos 

textos narrativos. Esse processo de troca provoca no sujeito reflexões e 

interrogações, acerca de si próprio e do momento no qual a leitura está inserida, 

tendo em vista, que as metáforas atravessam significados habituais e expressam 

pontos de vista pertinentes à realidade, através dos quais o sujeito se representa e 

se questiona. 

Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos, sendo que cada um deles 

se divide em três subitens. No primeiro capítulo, traçamos um panorama da história 

das mulheres, como também analisamos as formas por meio das quais se 

constituíram as relações de gênero ao longo do tempo. Iniciamos esse percurso 

desde 6000 a. C. até a contemporaneidade. Tratamos também, da capacidade de 

resistência das mulheres e das respectivas lutas implementadas por essas, frente ao 

patriarcalismo, desde a Antiguidade Clássica, quando observamos a condição de 

vida da mulher nas civilizações gregas e romanas. Abordamos ainda sobre a 

perseguição sofrida pelas mulheres durante a Idade Média, além da manutenção da 

sua exclusão pelo Iluminismo. Passamos pela construção do feminismo enquanto 

movimento organizado de luta pelo direito à cidadania. Enfim, apresentamos a 

gênese da crítica feminista e sua vinculação às lutas das mulheres, com as 

respectivas conquistas obtidas no decorrer do século XX. Finalizamos o capítulo 

com a discussão em torno das mudanças de paradigmas que atingiram o movimento 
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feminista na pós-modernidade, o qual, sob a influência do pós-estruturalismo, 

solicitou uma reflexão crítica, dentro do próprio feminismo. Tal influência exigiu, 

assim, um re-direcionamento do seu campo de luta, culminando com o surgimento 

do pós-feminismo que tem questionado, na pós-modernidade, a própria concepção 

do sujeito do feminismo. 

No segundo, o nosso objetivo foi refletir criticamente, a partir da linguagem 

cinematográfica, sobre algumas questões recorrentes ao gênero e suas 

representações, cujo foco principal está centrado na dimensão da relação com o 

outro. Temos como objeto desta análise o filme Abril despedaçado (2001), do diretor 

Walter Salles, inspirado no romance homônimo do escritor albanês Ismael Kadaré, 

publicado no Brasil, em 2001. Na primeira parte deste capítulo, tratamos da questão 

do autoritarismo e da honra, que remete ao patriarcalismo, confirmado através da 

personagem do pai, da família Breves, que abriga um conjunto de valores 

logofonofalocêntricos. Na segunda, falaremos sobre a personagem do filho do meio 

“Tonho”, que recebe do pai a responsabilidade de vingar a morte do seu irmão mais 

velho “Inácio”, e enfrenta um conflito existencial no sentido de restabelecer a honra à 

família ou romper com a tradição. Salientamos também, o afeto entre Tonho e o seu 

irmão mais novo. Na terceira, analisamos a personagem feminina da mãe a partir da 

importância dada ao silêncio, enquanto mecanismo de enunciação. Buscamos 

compreender como a referida personagem consegue converter a aparente 

submissão em reação, transgredindo assim, a sua condição e alterando a ordem dos 

acontecimentos. 

No terceiro, analisamos o romance Vidas secas (1938) de Graciliano Ramos, 

sendo que na primeira parte discutimos a decadência da ordem masculinista no 

romance Vidas secas, a partir da relação de opressão da personagem Fabiano com 

o meio social que, vivendo na contingência da seca, não possui alternativas de 

escolha frente a um cenário de escassez. Na segunda, refletimos sobre a dimensão 

do sonho na personagem feminina sinha Vitória, como meio para transpor a 

realidade. Na terceira, tratamos da capacidade discursiva dessa personagem 

feminina que, pela enunciação, consolida-se como voz transgressora dos valores 

hegemônicos. Destacamos ainda, as formas como a personagem feminina enfrentou 

as demandas geradas pela opressão. Apesar do contexto histórico, social e cultural 

no qual estava inserida, caracterizado pela dominação masculina, que concerne às 

primeiras décadas do século XX, na região Nordeste do Brasil. 
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No quarto e último capítulo, realizamos a análise da dimensão da resistência 

em Vidas secas e Abril despedaçado e as rupturas alcançadas pelas personagens 

que viviam sob as diversas formas de opressão. Na primeira parte, apresentamos a 

personagem Clara, a sua chegada a Riacho das Almas e o impacto causado por ela 

na vida das pessoas do lugar. Esta personagem a configura diferença e alteridade 

que introduz outra realidade no cotidiano de Tonho e Pacu, desencadeando rupturas 

na vida circular dos dois irmãos. Ela traz consigo o livro e o circo, metáforas do 

conhecimento e do lúdico. Na segunda, tratamos das transformações provocadas na 

vida dos irmãos Breves após o encontro com os forasteiros do circo, que lhes 

despertou a sensibilidade para a fantasia e para o amor, além da consciência de 

outras formas de viver. Na terceira, fizemos a análise comparativa entre a 

personagem sinha Vitória, do livro Vidas secas, e as personagens da mãe e Clara, 

do filme Abril despedaçado. Ressaltamos nesta análise a forma como essas 

mulheres se relacionam nos seus contextos familiares e se comportam diante das 

adversidades, marcadas pela dominação masculina. Salientamos ainda o exercício 

de seus poderes e o anúncio das desconstruções desencadeadas pelas mulheres  

na ordem logofonofalocêntrica, no decorrer do já referido século. 
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1 MULHER E HISTÓRIA: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DAS RELAÇÕES DE 
GÊNERO 

 
 
1.1 A História e as mulheres 

 
 

Até 6000 a.C., a mulher era a protagonista da história. Segundo o sociólogo 

italiano Domenico de Masi, vivia-se na sociedade matriarcal, pois era creditada 

unicamente às mulheres a capacidade de gerar a vida, pois, nesse período, havia o 

desconhecimento dos mecanismos responsáveis pela fecundação. Através da 

observação da agricultura e da pecuária, o macho descobre que também participa 

do fenômeno da procriação, passando assim, do matriarcado ao patriarcado (MASI, 

2000). 

Na Antiguidade Clássica, a mulher ocupava a mesma posição social do 

escravo. Eram atribuídos a ela trabalhos manuais como tecer, cozer, trabalhar na 

agricultura e na extração de minerais e em outras atividades desvalorizadas pelos 

homens livres. A função principal da mulher, na sociedade da Grécia Antiga, era a 

procriação, o que confirma a condição de desvalorização em que viviam as mulheres 

no berço do pensamento ocidental, que se concretiza também como o berço do 

sentimento misógino, que via na mulher um ser traiçoeiro e enigmático, ou seja, 

sinônimo do incompreensível. Os filósofos, incapazes de explicá-la, optaram então, 

pela exclusão, subjugação e limitação dos espaços de atuação da mulher. Conforme 

aponta Foucault: 

 
O mundo da mulher é enganoso porque é um mundo secreto. A 
separação social entre o grupo dos homens e o das mulheres, seu 
modo de vida distinto, a demarcação cuidadosa entre atividades 
femininas e atividades masculinas, tudo isso fez, provavelmente, com 
que fosse muito marcada na experiência do homem helênico essa 
apreensão da mulher como objeto misterioso e enganoso 
(FOUCAULT, 2008, p. 121). 

 
Nesse sentido, a civilização grega dividiu a humanidade em dois mundos: o 

privado e o público. Quanto mais a democracia se consolidava na sociedade grega, 

mais difícil tornava-se a situação das mulheres, que eram cada vez mais segregadas 

e afastadas da esfera pública. O desenvolvimento do pensamento filosófico não 

conseguiu conter a misoginia. Ruiz sustenta que na Grécia Antiga: 
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Platão, como bom ateniense, defendia que o cidadão da polis era um 
homem livre, consanguíneo dos seus cidadãos. Na polis grega não 
há papel ativo para as mulheres, nem as crianças; todos eles são 
categorias sociais, cujo destino é ser dominados, sua inserção na 
polis é meramente passiva. O cidadão, além do direito à participação 
nas discussões do agora, era o guerreiro que defendia a cidade 
(RUIZ, 2002, p. 170). 

 

Dessa forma, a história das mulheres passa a ser marcada por um processo 

de exclusão, das esferas tão importantes para a sociedade grega: a filosofia, a 

política, as leis e as artes. Na Roma Antiga, as mulheres não tinham a sua atuação 

reconhecida, embora, possuíssem acesso a uma educação análoga à dos homens e 

participação social no trabalho e na política, e, nesta época, foi criado o paterfamilia, 

que legitimava ao homem todos os direitos sobre a mulher, os filhos e os escravos. 

Contudo, as mulheres romanas eram consideradas criaturas arredias e 

ameaçadoras, pois, estavam a todo tempo tentando subverter a ordem vigente. 

Como na Grécia, não tinham representatividade, e, a despeito da sua suposta 

inferioridade, sofriam uma série de retaliações, a exemplo do transporte público, que 

era de uso exclusivo dos cidadãos romanos. É dessa época, ainda, um dos 

primeiros registros de mobilização das mulheres por direitos. Elas conseguiram uma 

audiência com os senadores, que prontamente se recusaram a atendê-las em sua 

reivindicação, tendo estas, continuado a percorrer grandes distâncias a pé. As 

guerras e as conquistas dos romanos possibilitaram a algumas mulheres, 

alcançarem grande poder econômico e influência política. Ainda assim, diferentes 

povos e culturas, com pouquíssimas exceções, a exemplo da Gália e da Germânia, 

onde as mulheres atuavam em condição de igualdade com os homens, buscaram 

garantir acirradamente, o alijamento e a opressão das mulheres, que, por outros 

meios, demonstraram capacidade de resistência e luta, enquanto a história do 

pensamento ocidental prosseguiu dividindo a humanidade em dois mundos. 

Segundo Peter Stearns: 

 
Por volta do quarto milênio a.e.c, também, a maior parte das 
sociedades agrícolas tinha desenvolvido novas formas de 
desigualdades entre homens e mulheres, num sistema geralmente 
chamado de patriarcal – com o domínio de maridos e pais. As 
civilizações, de uma forma geral, aprofundaram o patriarcado e, ao 
mesmo tempo, definiram seus detalhes de formas distintas que 
combinavam com crenças e instituições mais amplas de cada 
civilização em particular. Nesse sentido, pondo um selo próprio no 
patriarcado, cada civilização uniu as questões de gênero com 
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aspectos de sua estrutura cultural e institucional (STEARNS, 2007, p. 
27). 

 

Na Idade Média, o patriarcalismo se consolida com a ampla difusão dos 

valores cristãos, pautados no temor a Deus, no amor ao próximo e no senso de 

justiça. Com o tempo, entretanto, esses valores foram distorcidos de acordo com as 

conveniências do clero, cujo discurso apregoava que a mulher devia sempre atender 

à condição de serva diante de um senhor. Representada de forma idealizada, 

segundo a moral cristã, a mulher deveria comportar-se como um ser casto, frágil e 

indefeso. A imposição desses valores religiosos à mulher remete ao processo de 

divinização de Maria, modelo cultuado e difundido pela Igreja, cuja imagem 

enfatizava a maternidade sagrada. Conforme assinala Neitzel: 

 
Maria é, portanto, a fonte primacial, matriz e nutriz de onde jorrou a 
recuperação de um tempo sagrado, baseado na memória das 
existências anteriores e de rememoração de uma história primordial, 
relacionada ao mito cosmogônico, um retorno à origem, à raiz [...] 
Maria é divinizada por sua maternidade espiritual. Para que ela 
acontecesse, segundo a doutrina cristã, foi necessário estabelecer- 
se uma relação de um ser divino, superior, com um ser humano, 
inferior (NEITZEL, 2004, p. 87). 

 

Era assim que a Igreja definia a posição a ser ocupada pela mulher na 

sociedade medieval. Contudo, por volta do século XIII, foi assegurado à mulher o 

direito à propriedade e sucessão, e também, o exercício de diversas profissões, até 

então, exercidas apenas por homens. No século XIV, a francesa Cristine de Pisan já 

defendia a igualdade entre homens e mulheres com a publicação da sua obra 

intitulada A cidade das mulheres (1404). Contudo, foi também na Idade das Trevas 

que a Igreja, apoiada, na Santa Inquisição, desencadeou por séculos a perseguição 

às mulheres sob a acusação de bruxaria, realizando um terrível massacre na Europa 

e, posteriormente, nas Américas colonizadas. É importante salientar que, apesar das 

aberrações cometidas pela Igreja, as mulheres não conseguiram despertar o 

interesse do discurso histórico oficial, tendo esse, por séculos, corroborado para o 

mascaramento desses episódios. Melo, Freitas e Ferreira dizem que: 

 
Um dos aspectos mais chocantes da “caça às bruxas” foi a 
perseguição incitada às chamadas cirurgiãs, consideradas 
“subversivas”, encaradas como ameaça ao incipiente poder médico 
masculino; constituiu-se em um desafio o confronto com o poder dos 
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homens médicos, de uma corporação masculina nascente. Centenas 
de mulheres foram sacrificadas, e o saber feminino chegou ao seu 
termo, sufocado pelo “poder do saber” masculino (MELO, FREITAS e 
FERREIRA, 2001, p. 25). 

 

Tributária também da Santa Inquisição, a medicina via a mulher, por ser 

portadora de outros saberes, no trato da saúde, com ervas e beberagens, como um 

empecilho para a afirmação da supremacia do seu discurso e à manutenção do 

domínio masculino nessa área do conhecimento. Nesse tempo, atribuía-se 

malignidade ao espírito e ao corpo femininos, este último, despertava grande 

interesse, não só pela capacidade de sedução a ele atribuída, mas, principalmente, 

pelo mistério que o envolvia. Era sempre associado a forças obscuras e doentias, 

que, nem mesmo o desenvolvimento científico dos séculos subsequentes, foi capaz 

de reverter; ao contrário, a mulher e o seu corpo continuaram sendo objetos das 

especulações médicas e biológicas. Menezes defende que: 

 
O corpo feminino acaba tornando-se objeto de estudo para a ciência. 
Esta mesma ciência descobre esse corpo como doente. A gravidez,  
o parto, a puberdade, a menopausa mostra um corpo efêmero e 
desequilibrado. O fato era que as mulheres adoeciam mais do que os 
homens, mas isso se dava, basicamente devido às péssimas 
condições sociais, coisa que a ciência não levava em conta. O 
próprio descaso da ciência em relação às doenças femininas era 
evidente [...] Não se podia mais ficar indiferente a esses seres “tão 
diferentes”. Conhecê-los significava dominá-los (MENEZES, 2002, p. 
20). 

 

O Iluminismo, com os seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, 

pilares norteadores da Revolução Francesa, surpreendentemente, não altera a 

condição da mulher, na França. Após a Revolução Francesa, esta é completamente 

eliminada da importante cena histórica, sua representação resumiu-se à Marianne, 

símbolo feminino da Revolução. Entre os heróis da luta contra a monarquia  

francesa, não aparece nenhuma heroína, embora as mulheres tenham participado 

ativamente das lutas pró-revolução, inclusive pegando em armas. Elas não foram 

lembradas nem pelas mentes privilegiadas da época, mentoras e articuladoras da 

revolução, cujos discursos reproduziram e fortaleceram ainda mais a misoginia, 

privando as mulheres francesas da condição de cidadãs. Na obra Emílio, livro V, 

Rousseau, filósofo do iluminismo, estabelece os parâmetros nos quais deve pautar a 

educação dos meninos e das meninas. O filósofo trata das semelhanças entre os 
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dois sexos, embora, ressalte enfaticamente as diferenças entre homens e mulheres, 

para justificar a sujeição para a qual a mulher deve ser preparada. Como podemos 

observar nas afirmações de Rousseau sobre a educação das mulheres: 

 
Toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens, 
agradar-lhes, ser-lhes útil, fazer-se amar e honrar por eles, educá-los 
quando jovens, cuidar deles quando grandes, aconselhá-los, 
consolá-los, tornar suas vidas agradáveis e doces: eis os deveres da 
mulher em todos os tempos e o que lhes deve ser ensinado desde a 
infância (ROUSSEAU, 2004, p. 527). 

 

A ascensão da burguesia, que tinha como ideário principal, resguardar o 

direito de propriedade, estabeleceu a demarcação radical dos espaços, em público e 

privado, e definiu respectivamente, os papéis em masculino e feminino, dando 

continuidade aos valores oriundos da Idade Média, como, por exemplo, o casamento 

monogâmico, que visava à preservação do núcleo familiar e à sucessão do 

patrimônio. Não obstante, a pretexto do seu “instinto maternal” e do mito de “rainha 

do lar”, propagados, pelos “sábios homens burgueses”, como sendo características 

inerentes à própria natureza da mulher, esta é recolhida ao espaço doméstico, para 

dedicar-se às funções de mãe e esposa. A legalização dos comportamentos 

atribuídos aos sexos, no código napoleônico, acentua ainda mais essas assimetrias. 

Para Pedro Paulo de Oliveira: 

 
No código napoleônico, artigo 213, havia a explicitação, em forma de 
lei, da seguinte prescrição: o homem deve à sua mulher proteção, ao 
passo que ela deve a ele respeito e obediência. Neste singelo 
enunciado legal está estabelecido o regime de assimetria entre os 
gêneros, atribuindo-se ao dominador a função de proteger enquanto 
se relega ao submisso a explícita obediência e sujeição (OLIVEIRA, 
P., 2004, p. 66). 

 

À revelia do que a ela era destinado, a mulher passou a exercer, nesse 

espaço, os seus “poderes informais”, os quais deram a ela as condições necessárias 

para adentrar em outros espaços ditos públicos, de modo a demonstrar que, em 

todos os tempos, as mulheres sempre estiveram atentas à sua condição, embora, 

por vezes, tenham silenciado, para, em seguida, soerguerem-se. Muitas foram as 

tentativas no sentido de desarticular os prenúncios da luta das mulheres, que 

remontam à Europa do século XVIII. Conforme assinala Michelle Perrot: 
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A pesquisa feminista recente, por vezes contribui para essa 
reavaliação do poder das mulheres em sua vontade de superar o 
discurso miserabilista, da opressão, de subverter o ponto de vista da 
dominação, ela procura mostrar a presença, a ação das mulheres, a 
plenitude dos seus papéis, e mesmo a coerência de sua cultura e a 
existência de seus poderes (PERROT, 1992, p. 169-170). 

 

As vozes isoladas, de algumas mulheres, deram início a batalhas solitárias, 

para reivindicar a garantia dos direitos promulgados na constituição da França, às 

mulheres; bem como, a eliminação das contradições, as quais iam de encontro aos 

princípios da revolução. Faziam isso, apoiadas nas próprias idéias iluministas. 

Olympe de Gouges, famosa escritora e defensora dos ideais revolucionários, é uma 

dessas vozes. Mulher corajosa, e audaciosa, enfrentou os homens sábios do seu 

tempo, em defesa da causa feminina, e, em 1791, publica o texto Os Direitos da 

Mulher e da Cidadã, no qual exige que os direitos políticos e civis das mulheres em 

igualdade com os homens, sejam garantidos, o que causou muita polêmica na 

sociedade francesa da época, e, por seus discursos desafiadores e inflamados, 

passou a ser vista pelos seus patrícios (filósofos, homens da política, das letras e 

das ciências) como uma mente perigosa e imoral. Destes recebeu, entre outros, os 

rótulos de malévola, histérica, sendo, deste modo, considerada uma ameaça à 

ordem pública. A revolucionária que lutara lado a lado com os homens que a 

julgaram e a condenaram durante a revolução, foi guilhotinada, em novembro de 

1793, sob a acusação de ter desejado ser homem, em plena efervescência social, 

pós Revolução Francesa. Como observa Scott: 

 
Olympe de Gouges, uma das primeiras feministas, que  escreveu 
uma grande variedade de coisas interessantes durante a Revolução 
francesa. Ela é mais conhecida pela sua Declaração dos Direitos da 
Mulher e da Cidadã, de 1791, na qual argumentava que todos os 
direitos dos homens, enumerados pelos revolucionários em 1789, 
também pertenciam às mulheres. Mas as suas mais memoráveis 
linhas são encontradas em um longo tratado escrito em 1788. Foi a 
sua versão do contrato social, que ela, sem falsa modéstia, 
considerou igual ou até superior ao de Rousseau. Nesse tratado, 
Olympe de Gouges oferecia uma dezena de propostas de reformas 
políticas e sociais, bem como, longas críticas às atitudes e práticas 
de seus contemporâneos (SCOTT, 2005, p. 1). 

 

Enquanto isso, na Inglaterra, a filósofa e escritora Mary Wollstonecraft publica 

A Vindication of the Rights of Women em 1792. Mary critica as idéias de Rousseau 

sobre as mulheres, embora fosse grande admiradora do filósofo. A escritora 
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argumenta que não existem diferenças entre homens e mulheres, quer seja de 

ordem biológica, quer seja da esfera psicológica, pensamento este, tão difundido 

pelo discurso falocêntrico, visando reforçar a desigualdade entre os sexos. Aponta 

ainda, que a diferença consiste na educação oferecida a meninos e meninas, 

impossibilitando a estas últimas desenvolverem habilidades no campo do saber 

científico, filosófico e artístico, sendo treinadas apenas para a vida doméstica. 

Wollstonecraft adverte: 

 
Para que a humanidade seja mais perfeita e feliz, é necessário que 
ambos os sexos sejam educados segundo os mesmos princípios. 
Mas como será isso possível, se apenas a um dos sexos é dado o 
direito à razão? [...] é preciso que também a mulher encontre a sua 
virtude no conhecimento, o que só será possível se ela for educada 
com os mesmos objetivos que os do homem. Porque é a ignorância 
que a torna inferior (WOLLSTONECRAFT apud ALVES; PITANGUY, 
1982, p. 36). 

 

O livro de Wollstonecraft criticou a visão universalista do iluminismo, e, 

influenciou, de forma decisiva, a vida das mulheres do seu tempo, provocando uma 

verdadeira reviravolta nos ideais androcêntricos propagados por séculos, como 

também, nas futuras gerações que nela se inspiraram para fomentar as suas 

demandas. É, a partir dessa obra, que muitos grupos feministas são formados em 

diversos países. Duarte confirma a importância do livro de Wollstonecraft não só 

para os feminismos, como também, para a filosofia contemporânea: 

 
O livro de Wollstonecraft destaca-se, também, pelo modo como 
antecipa em mais de um século a postura crítica – e de cunho 
político, aliando reflexão e práxis – presente nos diversos feminismos 
posteriores, bem como na própria filosofia contemporânea. Neste 
sentido, já ressalta, de início, o locus específico a partir do qual se 
expressa: e este é, sem dúvida, um lugar feminino, marcado pela 
paixão e pelas convicções derivadas da experiência. A explicitação 
da subjetividade desloca seus argumentos do campo pretensamente 
neutro em que é colocada a propalada universalidade da verdade 
iluminista. A autora tomou partido do seu sexo e explicita seus  
pontos de vista sem apelar a abstrações ou generalizações 
desprovidas de fundamentação histórica (DUARTE, 2005, p. 73). 

 

Outras feministas sucederam essas desbravadoras e engrossaram o coro 

daquelas que clamavam por igualdade entre os gêneros. Olympe Gouges tornou-se 

um mito e inspirou uma diversidade de mulheres, que, em diferentes épocas e 

realidades, abraçaram o feminismo como bandeira de luta pela cidadania. Em 
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meados do século XIX, mais de cinqüenta anos após a sua morte, algumas dessas 

mulheres ingressaram nos movimentos operários, entre elas, estavam Flora Tristan 

e Jeanne Deroin, que se tornaram líderes operárias, cujos discursos versavam mais 

uma vez, na defesa da educação das mulheres, como alternativa, para que estas 

atingissem a consciência dos seus direitos. É, com esse objetivo, que Flora Tristan 

publica, em 1843, o livro União operária, e, em 1848, Jeanne Deroin publica o Curso 

de direito social para mulheres. Essas operárias tentavam, ao mesmo tempo, fazer 

com que seus companheiros de trabalho compreendessem que aquela era uma luta 

de homens e mulheres. 

Deroin assumiu a luta pela emancipação da mulher, em pleno curso da 

Revolução de 1848, na França. Militante política sofreu forte influência do socialismo 

utópico1. Por sua vez, defendia que o direito ao voto era uma conseqüência do 

direito ao trabalho, já conquistado pelas mulheres. Deroin usava os deveres 

atribuídos às mulheres, traduzidos, no zelo para com a família e, principalmente, na 

maternidade para reivindicar para elas, os respectivos direitos, dizendo que os 

deveres e os direitos eram correlativos (SCOTT, 2002). 

A referida ativista, arbitrariamente às leis vigentes na França, candidatou-se a 

um cargo na assembléia legislativa tendo a sua candidatura sido vetada. Essa 

atitude de Deroin representou uma ruptura com os paradigmas da época. Para ela, 

“entrar na política era entrar na história”. Jeanne morreu em 1894, na Inglaterra, 

onde vivera desde 1852, sem ver concedido às mulheres o direito ao voto, causa à 

que dedicou grande parte da sua vida. No entender de Scott: 

 
Há muito as feministas francesas buscam expor as maneiras em que 
a masculinidade era sinônima de neutralidade para fins de definição 
de cidadania. Meu exemplo favorito é Jeanne Deroin, que concorreu 
a uma cadeira no legislativo em 1849, apesar do fato de que, de 
acordo com a Constituição da Segunda República – que garantia 
sufrágio universal aos homens -, às mulheres não era permitido o 
voto nem a candidatura a qualquer cargo público. Quando o 
socialista Pierre-Joseph Proudhon reagiu contra a sua candidatura 
baseado no que ele deve ter considerado como a lógica irrefutável do 
corpo – uma mulher legisladora, ele disse, fazia tanto sentido quanto 

 
1Segundo Braick e Mota, consiste na primeira fase da história do socialismo, entre as guerras 
napoleônicas e as revoluções de 1848, seus precursores Claude-Henri de Rouvroy, Conde de Saint- 
Simon, François-Charles Fourier e Robert Owen. Os socialistas utópicos acreditavam na 
transformação de toda a sociedade de forma pacífica, sem a luta de classes e a revolução proletária 
(BRAICK; MOTA, 2007, p. 438). 
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um homem ama-de-leite. – Deroin o desafiou. Ela concordaria com a 
opinião de Proudhon se ele a dissesse qual órgão era preciso para 
se exercer as funções de legislador/a. [...] Contudo, na compreensão 
predominante do universalismo, os lados estavam sempre trocados: 
os homens sempre foram considerados como representantes do 
universal (dos indivíduos socialmente indiferenciados, 
descorporificados e assexuados), enquanto as mulheres eram 
consideradas exemplos do particular (corporificada, sexuada e 
socialmente diferenciada) (SCOTT, 2001, p. 376). 

 

Jeanne Deroin teve como discípula, Hubertine Auclert, com quem trocou 

correspondências, em 1886. Ambas possuíam o mesmo objetivo de denunciar as 

contradições existentes na Constituição do seu país. Hubertine foi para Paris, em 

1873, e entrou na política durante a Terceira República, ingressando no movimento 

feminista, que, a essa época, já estava legalizado. Dedicou-se à militância, entre os 

anos de 1870 a 1914, quando morreu. Divulgava as suas ideias, por meio dos seus 

discursos e dos textos que publicava em jornais, como outrora, também fizera 

Jeanne Deroin. Hubertine lutou com intensidade contra a exclusão das mulheres, e, 

segundo ela, o voto “era capaz de transformar a sociedade”. Contudo, como suas 

antecessoras, não logrou êxito. Podemos concluir então que o movimento sufragista 

francês não foi bem sucedido, conforme aponta Badinter: 

 
As mulheres que conduziram esse combate ficaram bastantes 
isoladas. Além de Jeanne Deroin, que foi uma pioneira, foi preciso 
esperar 1870-1880 para ver esse direito novamente defendido. Foi 
Hubertine Auclert, tornada célebre por uma carta ao prefeito: “Se eu 
não voto, também não pago (meus impostos)”, que reativou o  
debate, apesar de ficar isolada no movimento feminista. Este, muito 
marcado pelo socialismo, não isolou suficientemente as 
reivindicações das mulheres do contexto político geral. Exceto 
algumas militantes, como Marguerite Durand, Madeleine Peletier ou 
Nelly Roussel, as feministas associaram sua salvação ao combate 
dos homens pela liberdade (BADINTER, 1986, p. 181). 

 

Hubertine Auclert teve como companheira, no combate pelo direito ao voto, 

Madeleine Pelletier, que, apesar de mais jovem, destacou-se, entre as feministas 

das primeiras décadas do século XX, e usou de forma semelhante às suas, no 

combate, pelos direitos das mulheres. Para Pelletier, o direito ao voto daria à mulher 

acesso à liberdade e ao poder. Isso a faria se reconhecer como um indivíduo, capaz 

de construir para si outra identidade, que não aquela que a sociedade lhe impunha. 

A condição de indivíduo era pré-requisito para uma identidade de mulher. Madeleine 
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se definia como individualista radical e militou no partido Comunista Francês e no 

Partido da Unidade Proletária. Afirmava que o feminismo era uma alternativa para a 

solução de um conjunto de problemas que afetava cruelmente o exercício da 

cidadania de suas patrícias. Todavia, Perrot entende que: 

 
Cansadas de reivindicar sem êxito o direito de voto, as sufragistas 
francesas decidem, a exemplo das inglesas, passar à ação. Nas 
eleições gerais de maio de 1908, Madeleine Pelletier, Hubertine 
Auclert e suas amigas invadem salas de votação, quebram algumas 
vidraças e derrubam algumas urnas, que só contêm votos 
masculinos (PERROT, 1998, p. 148). 

 

Todas essas mulheres, ao longo de suas vidas, em diferentes épocas, 

desafiaram as normas a elas impostas, questionaram as leis e criaram estratégias 

de luta pelos seus direitos. Embora todos os discursos das feministas não se 

traduzissem de forma uníssona, apontavam, contudo, numa mesma direção - a 

garantia dos direitos civis e políticos das mulheres. As militantes feministas da 

chamada primeira vaga, deixaram, como legado às gerações, que se seguiram, o 

exemplo de coragem na luta pela igualdade. Suas vozes espalharam-se por toda a 

Europa e chegaram às Américas. A França, embora, considerada o berço do 

feminismo, ironicamente só concedeu o direito de voto às mulheres, em 1944. 

Conforme Scott: 

 
Concedeu-se às francesas o direito ao voto em 21 de abril de 1944. 
O Comitê de Libertação Nacional – CFLN, liderado pelo general 
Charles de Gaulle e localizado na Argélia, anunciou sem alarde a 
liberação do voto feminino como parte de um decreto que estabelecia 
os termos pelos quais o governo republicano seria restaurado. A 
resolução não foi recebida nem com entusiasmo nem com rejeição, 
segundo fonte consultada. Na França pós-Vichy, silenciaram-se as 
vozes dos senadores que, desde 1919, pelo menos, resistiam contra 
os projetos de lei em prol do voto feminino. O direito recém- 
conquistado pelas mulheres fora, enfim, introduzido formalmente na 
Constituição da Quarta República (Adotada em 1946) (SCOTT, 2002, 
p. 265). 

 

Nos Estados Unidos, através das mobilizações sindicais, as mulheres 

operárias uniram-se aos homens, nas lutas pelos direitos trabalhistas e aliaram a 

essas demandas, reivindicações outras, de cunho exclusivamente feminista, como, 

por exemplo, a luta pela participação política através do direito ao voto, que ficou 

conhecida como o sufrágio universal. Desde então, sucederam-se encontros, 
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assembléias, congressos, entre outros eventos, que movimentaram países da 

Europa, a exemplo da Inglaterra, que se juntou aos Estados Unidos, sempre com o 

objetivo da concessão do direito de voto. Embora o movimento feminista tenha 

conseguido reunir milhares de mulheres, em muitos momentos, demorou sete 

décadas de efetiva mobilização, para que as americanas pudessem eleger os seus 

representantes e também serem votadas. No contexto do feminismo nos Estados 

Unidos, pode ser observado que as mulheres silenciaram-se por meio século, em 

1840 retornam ao cenário de luta, unindo-se ao movimento pela abolição da 

escravatura, organizam a Woman’s Rights Convention, dez anos depois, realizam a 

National Woman Sufrage Convention, nos anos que se seguiram, associações 

sufragistas disseminaram-se por quase todos os estados norte-americanos, 

entretanto, só em 1920, é reconhecido o direito de voto a todas as mulheres 

americanas. Já, na Inglaterra, esse direito só foi concedido às inglesas em 1928. De 

acordo com o estudo de Moreira: 

 
A militância sufragista passa a marcar um outro espaço de atuação 
feminina – o público. E foi nesse espaço que as mulheres 
exercitaram, publicamente, suas falas e iniciaram um processo de 
auto-reconhecimento, de elaboração de um discurso original, por 
meio do qual o sujeito marca o lugar de onde fala e imprime a sua 
singularidade. Esse discurso abandona o impessoal para reafirmar o 
pessoal, a subjetividade envolta no próprio gênero (MOREIRA, 2003, 
p. 32). 

 

Além da conquista do direito ao voto, a consolidação do capitalismo 

aumentou, respectivamente, o contingente de mulheres operárias, que enfrentavam 

nas fábricas condições desumanas de trabalho, reforçando então, a participação 

destas nas mobilizações, que ganharam as ruas e marcaram o século XIX com uma 

série de reivindicações, por igualdade de direitos e por melhores condições de 

trabalho, significando o progressivo acesso das mulheres ao espaço político. Fatos 

marcantes demonstram a violência, a que elas foram submetidas. Um exemplo 

clássico foi o massacre das operárias da Fábrica Cotton, em Nova York, em 1857. 

Todavia, esses acontecimentos fortaleceram ainda mais a consciência coletiva das 

mulheres, na busca pelo exercício do direito e da cidadania. 

 
 

1.2 O movimento e a crítica 
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No século XX, período marcado por duas grandes Guerras Mundiais, a 

participação feminina no mundo do trabalho atingiu o seu apogeu. Fazia-se 

necessário, nessa conjuntura, o deslocamento da atuação masculina para as frentes 

de batalha. Com isso, as mulheres alcançaram temporariamente, a emancipação 

almejada, desempenhando funções antes jamais imaginadas, fato este, que 

representou grande avanço e jogou por terra concepções essencialistas, que 

atribuíam à mulher um caráter universal e por muito tempo difundiram a subjugação 

destas em relação aos homens. Atestando assim, que a natureza humana é  

histórica e se modifica com o tempo e a cultura. Nesse sentido, Bourdieu aponta em 

A dominação masculina que: 

 
É preciso realmente perguntar-se quais são os mecanismos 
históricos que são responsáveis pela des-historicização e pela 
eternização das estruturas da divisão sexual e dos princípios de 
divisão correspondentes. Colocar o problema nesses termos é 
marcar um progresso na ordem do conhecimento que pode estar no 
princípio de um progresso decisivo na ordem da ação. Lembrar que 
aquilo que, na história, aparece como eterno não é mais que o 
produto de um trabalho de eternização que compete a instituições 
interligadas tais como a família, a igreja, a escola [...], é reinserir na 
história e, portanto, devolver à ação histórica, a relação entre os 
sexos que a visão naturalista e essencialista dela arranca (e não, 
como quiseram me fazer dizer, tentar parar a história e retirar às 
mulheres seu papel de agentes históricos) (BOURDIEU, 1999, p. 5). 

 
Ao término da Segunda Guerra Mundial, a influência dessas instituições 

reforça a visão naturalista e essencialista do feminino. As mulheres observam um 

rápido retrocesso das suas conquistas, pois são convidadas a retornar ao espaço 

doméstico e a reassumir as funções de mãe dedicada e esposa fiel. Volta-se a 

propagar largamente a imagem de rainha do lar. Elas perdem, desse modo, o 

espaço conquistado durante o conflito, mesmo tendo atuado com brilhantismo, nos 

tempos de guerra, nas mais diferentes áreas profissionais e de produção, enquanto 

os homens lutavam. As mulheres tiveram que devolver a eles as vagas nas frentes 

de trabalho das fábricas. Contudo, no entender de Perrot: 

 
Em todo o caso, as brechas abertas pelas guerras são rapidamente 
fechadas quando volta a paz, sobretudo no que se refere ao trabalho 
e aos papéis privados. No domínio público, as coisas são mais sutis. 
A concessão do direito de voto às mulheres intervém após a Primeira 



28 
 

 
 
 

Guerra Mundial nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e na 
Alemanha; após a Segunda Guerra, na França e na Itália. Mas ele 
não é acompanhado de um verdadeiro acesso das mulheres à vida 
política. Bem ao contrário: as mulheres são remetidas, em nome de 
seu civismo, à esfera privada, proclamada a chave das  
reconstruções e das recuperações nacionais (PERROT, 2005, p. 
441). 

 

Em 1940, Simone de Beauvoir publica O segundo sexo, no qual denuncia as 

origens culturais da desigualdade entre homens e mulheres. Beauvoir analisa, com 

profundidade, questões relativas à biologia, à psicanálise, à educação, aos mitos, à 

história e à forma como a mulher aprende a sua condição e os condicionamentos 

que a tornam alienada, cunhando a frase que se tornou um emblema para as 

feministas: “não se nasce mulher, torna-se mulher”. As idéias de Beauvoir são 

impactantes para a sua geração, não obstante, a sua voz ecoa solitária. Para ela, o 

direito ao voto não garantia autonomia, de fato, às mulheres, como podemos 

constatar a seguir: 

 
O período em que vivemos é um período de transição, este mundo, 
que sempre pertenceu aos homens, continua nas mãos deles; as 
instituições e os valores da civilização patriarcal ainda sobrevivem 
em grande parte. Direitos abstratos estão bem longe de ser 
completamente concedidos em toda parte para as mulheres [...] E os 
direitos abstratos, acabamos de dizê-lo, nunca foram suficientes para 
assegurar para as mulheres uma posição definitiva no mundo; entre 
os dois sexos não existe igualdade verdadeira nem mesmo hoje em 
dia (BEAUVOIR, 1970, p. 172). 

 

Betty Friedan, por volta de 1963, apoiada nos estudos de Beauvoir, publica o 

livro A mística feminina, resultante de uma série de entrevistas realizadas com 

mulheres norte-americanas da classe média, que revelaram uma grande  

insatisfação em relação ao cotidiano feminino, à qual a autora chamou de “um mal 

que não tem nome” e afirmou que essa frustração diz respeito aos papéis 

tradicionais da mulher, cujos projetos pessoais estavam sempre relegados ao 

segundo plano. O conforto do lar não garantia a essas mulheres a felicidade, que se 

sentiam sem identidade, e eram tomadas por uma profunda e inexplicável tristeza. 

Friedan desencadeia desse modo, uma série de discussão em torno da condição da 

mulher, desconstruindo mitos, que, há muito, foram naturalizados como femininos. 

Para realizar essa pesquisa, além de entrevistar mulheres do seu convívio social, a 
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autora colocou-se também como objeto do seu estudo, ao questionar a sua própria 

realidade de mulher, pois, segundo Friedan: 

 
As respostas de 200 mulheres a perguntas de caráter íntimo 
levaram-me a compreender que o erro não podia relacionar-se com a 
educação no sentido em que ela era então concebida. Os problemas 
e as alegrias de suas vidas e da minha, e a maneira como nossa 
educação para eles havia contribuído simplesmente não se 
adaptavam à imagem da americana moderna, tal como se 
apresentava nas revistas femininas e tal como era estudada e 
analisada em clínicas e salas de aula, incessantemente louvada ou 
condenada, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Havia uma 
estranha discrepância entre a realidade de nossa vida de mulher e a 
imagem à qual nos procurávamos amoldar, imagem que apelidei de 
mística feminina, perguntando a mim mesma se outras mulheres, 
num círculo mais amplo, se defrontavam também com esta cisão 
esquizofrênica e qual seria o seu significado (FRIEDAN, 1971, p. 11). 

 

O feminismo, nesse momento, mobilizava-se; utilizando todos os recursos 

tecnológicos de que dispunha, para organizar as mulheres, em torno de suas 

reivindicações, através da difusão da produção literária feminina, com o objetivo de 

legitimar os ainda embrionários, estudos feministas. 

Essa obra de Betty Friedan é considerada uma das mais importantes, do 

movimento feminista, além disso, a partir dela, no final dos anos 60, nasce a crítica 

literária feminista. A crítica feminista e o movimento feminista são indissociáveis, 

pois ambos possuem o mesmo objetivo, conscientizar as mulheres da sua condição, 

além de tentar validar os aspectos ideológicos e políticos que os norteiam. 

No final dos anos 60, e início dos anos 70, as mulheres unem-se na grande 

reivindicação do direito à contracepção e ao aborto, intitulado movimento de 

libertação das mulheres. É, nesses anos, que a crítica feminista busca definir o seu 

campo de investigação e o seu método de pesquisa, dividindo-se em linhas, que são 

influenciadas por diferentes correntes teóricas. De acordo com Soihet e Pedro: 

 
As transformações na historiografia, articuladas à explosão do 
feminismo, a partir de fins da década de 1960, tiveram papel decisivo 
no processo em que as mulheres são alçadas à condição de objeto e 
sujeito da História, marcando a emergência da História das Mulheres. 
Nos Estados Unidos, onde desencadeou o referido movimento, bem 
como em outras partes do mundo nas quais ele se apresentou, as 
reivindicações das mulheres provocaram uma forte demanda por 
informações, pelas estudantes, acerca de questões que estavam 
sendo discutidas. Ao mesmo tempo, docentes mobilizaram-se, 
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propondo a instauração de cursos, nas universidades, dedicados aos 
estudos das mulheres (SOIHET e PEDRO, 2007, p. 286). 

 

Kate Millet publica Política sexual (1970), no qual faz uma análise histórica 

das relações entre os sexos, e chega à conclusão de que o sistema patriarcal é 

universal, ou seja, está presente em todas as culturas, enquanto sistema de 

dominação, que abarca religiões, leis e costumes dos mais diversos povos. Millet 

considera importante uma análise política das relações de sexo, baseada em 

aspectos biológicos, ideológicos, sociológicos, econômicos, antropológicos e 

psicológicos da condição da mulher nos sistemas patriarcais. Conceição discute a 

representação da mulher nos estudos feministas até a década de 70: 

 
Os estudos feministas, até os  anos  70,  tinham  como  objeto  
central “a mulher” no singular. Os trabalhos produzidos neste período 
tinham a preocupação de explicar as causas da opressão feminina, 
da subordinação da mulher na história do patriarcado. Neste cenário 
era muito difícil o trabalho científico, porque a mulher enquanto  
objeto ideal, só existe em nível de ideologia (CONCEIÇÃO, 2009, p. 
740). 

 

Logo depois, Juliet Mitchell (1971) lança o trabalho A condição da mulher, 

fazendo um histórico dos escritos sobre a mulher, e, defende que a liberação da 

mulher deverá acontecer em quatro níveis de discriminação: na esfera da produção, 

da reprodução, da sexualidade e da educação. Nesse sentido, o objetivo da crítica 

feminista é desestabilizar toda uma ordem hegemônica; contudo, até então, 

apresenta ainda, uma visão universal, pautada apenas, na diferenciação física e 

numa identidade fixa de mulher, além de não incluir no campo da sua discussão, 

outras minorias tão oprimidas e silenciadas quanto a mulher. Quanto a isso Scott 

assinala: 

 
As teorias do patriarcado questionam a desigualdade entre homens e 
mulheres de várias maneiras importantes, mas para os(as) 
historiadores(as) as suas teorias colocam alguns problemas. 
Enquanto aquelas propõem uma análise interna ao sistema de 
gênero, afirmam igualmente a primazia desse sistema em relação à 
organização social no seu conjunto. Mas as teorias do patriarcado 
não dizem o que é que a desigualdade de gênero tem a ver com as 
outras desigualdades. Segundo, que a dominação venha na forma de 
apropriação masculina do labor reprodutivo da mulher, ou que ela 
venha pela reificação sexual das mulheres pelos homens, a análise 
baseia-se na diferença física. Toda diferença física tem um caráter 
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universal e imutável mesmo quando as teóricas do patriarcado levam 
em consideração a existência de mudanças nas formas e nos 
sistemas de desigualdade de gênero. Uma teoria que se baseia na 
variável única da diferença física é problemática para os (as) 
historiadores (as) ela pressupõe um sentido coerente ou inerente ao 
corpo humano (SCOTT, 1993, p. 29-30). 

 

Contudo, é ainda nas décadas de 70 e 80 que ocorre o impacto da inserção 

da crítica feminista nas academias, na literatura e na cultura. É, nessas, décadas 

que se iniciam os estudos sobre a mulher, com novas perspectivas de pesquisa e de 

reelaboração de conceitos, que privilegiam e relacionam esses estudos aos mais 

díspares campos do conhecimento: história, psicologia, antropologia, ciências 

sociais e tantas outras possibilidades interdisciplinares de investigação, que 

respondam aos propósitos da conjectura feminista. É, nesse período, que se 

observa um importante avanço na elaboração do gênero enquanto construção 

social, desnaturalizando desse modo, o entendimento de masculino e feminino, 

oportunizando, mormente, uma discussão teórica mais ampla sobre as relações de 

gênero. Colling observa as mudanças ocorridas a partir da crítica feminista: 

 
A história passa, então, a ser vista como resultado de interpretações, 
de representações, que têm, como fundo, relações de poder. O modo 
mais eficiente para desconstruir algo que parece evidente, sempre 
dado, imutável, é demonstrar como esse algo se produziu, como foi 
construído. Ao se admitir o caráter de construção que a história 
possui, inclusive o papel de homens e mulheres na sociedade, é 
possível criar o que Michel Foucault chamou de “fraturas do 
presente” pois, se algo não foi sempre assim, nada determina que 
assim se conserve (COLLING, 2004, p. 14). 

 

Nesse período, também nasce a ginocrítica, cujo objetivo maior visa resgatar 

a produção escrita de mulheres, quer seja no âmbito da crítica, quer seja no da 

literatura. A linha francesa preocupa-se em identificar uma provável subjetividade 

feminina. Já a linha anglo-americana interessa-se pelas práticas culturais, 

enfatizando a problemática dos cânones e a representação de mulheres na leitura e 

na escritura. Desse modo, uma leitura feminista deveria considerar as diversas 

representações de mulheres nas narrativas de ficção, percebendo-as, nas 

entrelinhas, nos espaços em branco, no não-dito, permitindo outras interpretações 

com vistas a suplementar os universalismos e falocentrismos. Para Barzotto: 
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A teoria da ginocrítica baseia-se num modelo cultural da mulher que 
abarca as idéias de corpo, linguagem, psique em relação aos 
contextos sociais em que ocorrem como produto ou construção de 
uma força cultural. Tal teoria reconhece a diferença entre mulheres 
escritoras (classe, etnia, nacionalidade e história) também como suas 
experiências coletivas. Focaliza-se uma indagação centrada na 
mulher, em uma cultura feminina inserida na cultura geral, onde 
homens e mulheres coexistem. Assim sendo, a cultura feminina vive 
em dualidade porque é posicionada como membro da cultura geral e 
cúmplice da cultura das mulheres e, por sua vez, a escrita feminina é 
um discurso de duas vozes, uma vez que apresenta a voz da 
estrutura dominante e a voz da estrutura silenciada (BARZOTTO, 
2008, p. 195). 

 

O desenvolvimento da crítica feminista ocorre sob importante influência do 

pós-estruturalismo, considerando-se que este foi um movimento que provocou uma 

espécie de revolução no pensamento ocidental. Por seu caráter interdisciplinar, o 

pós-estruturalismo apresentava-se, em diversas vertentes teóricas, que se 

fundamentavam nas ideias de Foucault, Derrida e, entre outros, no psicanalista 

Lacan. Esses são alguns dos nomes representativos dessa corrente. Peters 

argumenta que: 

 
O pós-estruturalismo deve ser visto como um movimento que, sob a 
inspiração de Friederich Nietzsche, Martin Heidegger e outros, 
buscaram descentrar as “estruturas”, a sistematicidade e a pretensão 
científica do estruturalismo, criticando a metafísica que lhe estava 
subjacente e estendendo-o em uma série de diferentes direções [...]. 
A influência da primeira geração de pós-estruturalistas tem sido 
enorme, inspirando um grande número de importantes e estimulantes 
análises na linha de frente da pesquisa feminista, da psicanálise, da 
teoria literária, da antropologia, da sociologia e da história (PETERS, 
2000, p. 10-11). 

 

Os anos 90 ficaram marcados por uma série de conquistas resultantes das 

lutas feministas. Foi assegurado às mulheres um conjunto de direitos civis, bem 

como, nesse momento, emergiram as discussões acerca das relações das mulheres 

com o cenário social, questionava-se assim, o desequilíbrio entre a atuação dos 

homens e das mulheres na área profissional, na qual se debatia a diferença entre os 

salários dos homens e das mulheres, quando esses exerciam funções equivalentes, 

na política, onde havia uma escassa representação feminina, e já surgiam, em todo 

o mundo, mobilizações a favor das cotas para mulheres nas estâncias políticas. Ao 

tempo que se verificava a emergência da mobilização de outras minorias, a exemplo 

dos movimentos negros e homossexuais, que ficaram silenciados por muito tempo, 
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e, a partir de então, reivindicam a legitimação de suas cidadanias; ampliando, 

sobremaneira, a discussão das relações de gênero a uma multiplicidade de 

categorias. Margareth Rago assevera que: 

 
A categoria do gênero não vem substituir nenhuma outra, mas 
atende à necessidade de ampliação de nosso vocabulário para 
darmos conta da multiplicidade das dimensões constitutivas das 
práticas sociais e individuais. Neste caso, a dimensão sexual. O sexo 
participou indubitavelmente e de forma central na construção 
histórica de nossa identidade pessoal e coletiva [...] mas foi por muito 
tempo colocado à margem na leitura das práticas. A desconstrução 
dos mitos fundadores, acredito, passa pela leitura do gênero de sua 
própria produção, ao lado de outras dimensões, é claro. Mas, 
fundamentalmente, é importante que possamos perceber a 
construção das diferenças sexuais histórica e culturalmente 
determinada, desnaturalizando, portanto, as representações 
cristalizadas no imaginário social. E isto não só na leitura do 
passado, mas na própria construção de formas mais libertárias de 
convivência no presente (RAGO, 1998, p. 93-94). 

 
Com isso, o olhar da mulher sobre a sua representação, motivou o 

aparecimento de outros paradigmas; dessa forma, surgem dentro do feminismo as 

reivindicações das diferenças étnicas, religiosas, sociais e de orientação sexual, que 

não se sentiam representadas, na crítica feminista de até então, composta, 

predominantemente, por mulheres brancas, classe média, católicas e 

heterossexuais. Padrões estes, que excluíam claramente, uma diversidade de 

gêneros, colocando em xeque o discurso do movimento, trazendo à tona as suas 

contradições, e, a necessidade de se desconstruir tais práticas excludentes, 

inerentes ao próprio feminismo. 

As já mencionadas demandas inauguram outras abordagens na crítica 

feminista, cujos desdobramentos deram origem aos estudos de gênero, sendo que, 

o principal foco centra-se na análise da construção de gênero e da sexualidade. A 

partir de então, os estudos de gênero apóiam-se na concepção de que tanto gênero 

quanto sexo são construídos socialmente, e respondem, portanto, a uma hierarquia 

de poder. De acordo com Butler: 

 
A categoria do “sexo” é, desde o início, normativa: ela é aquilo que 
Foucault chamou de “ideal regulatório”. Nesse sentido, pois, o “sexo” 
não apenas funciona como uma norma, mas é parte de uma prática 
regulatória que produz os corpos que governa, isto é, toda força 
regulatória manifesta-se como uma espécie de poder produtivo, o 
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poder de produzir – demarcar, fazer, circular, diferenciar – os corpos 
que ela controla (BUTLER, 2007, p. 153-154). 

 

A reflexão sobre a condição feminina, na sociedade ocidental, provocou 

questionamentos e ganhou uma proporção jamais imaginada. Entretanto, ainda hoje, 

para muitas culturas, o sexo permanece incorporado à natureza, e sendo 

responsável pela normatização e hierarquização dos papéis, perpetrando assim, a 

sujeição e o apagamento das mulheres da cena social, desconsiderando diferenças 

étnicas, sociais e de orientação sexual, entre outros, e, ao mesmo tempo, impondo 

uma identidade biológica e/ou sexista ao gênero. Este se encontra atrelado a um 

conjunto de construções sociais e culturais permeadas por relações de poder, o que, 

segundo a referida crítica feminista anglo-americana, diferencia–se totalmente da 

sexualidade, que alude a um conjunto de comportamentos sexuais. Concluindo que, 

embora gênero e sexo estejam imbricados entre si, não são termos sinônimos. 

Sacramento salienta a importância de se ampliar as discussões acerca das relações 

de gênero, para questões que são subjacentes à mulher, como etnia e classe social: 

 
A discussão acerca das relações de gênero, sem uma perspectiva da 
etnia e da classe social à que pertence a mulher, coloca o debate em 
descompasso com os acontecimentos. Se falarmos em termos de 
discursos emancipatórios, ainda no século XVIII, os homens foram 
chamados a responder ao patriarcalismo, esteado no branco 
europeu. Enquanto as mulheres brancas foram privadas da noção de 
igualdade e liberdade, ação contrária, portanto, ao princípio da 
universalização da igualdade e da unidade do gênero humano. 
Somado a isso, o discurso da ciência se encarregou de plasmar uma 
série de pré-conceitos misóginos, contrários à mulher e também aos 
representantes de outras etnias que não a branca (SACRAMENTO, 
2009, p. 217-218). 

 
O termo gênero, enquanto categoria de análise abrange homens e mulheres, 

possibilitando assim, uma melhor aceitação dos estudos feministas nas academias, 

principalmente, nos Estados Unidos, cujo objeto de investigação tem sido de modo 

recorrente a literatura, na sua recepção, ou na sua produção. Nos últimos tempos, 

os estudos sobre a mulher aliam-se a estudos sobre a masculinidade, a 

homossexualidade e a questões étnico-raciais, o que tem possibilitado a valorização 

das subjetividades na esfera de análise da literatura, bem como, tem motivado o 

alargamento desse campo de pesquisa. 
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Elisabeth Badinter, na obra Um é o outro: relações homens e mulheres 

(1986) analisa as relações entre os sexos na história, possibilitando um 

entendimento das mudanças ocorridas, principalmente, no final do século XX. A 

autora aponta uma perspectiva social, pautada na compreensão das diferenças, 

oriunda da decadência do patriarcado, do surgimento das democracias modernas e 

do avanço tecnológico, capazes de provocar profundas mudanças nas práticas de 

poder, levando à impossibilidade de um sexo atuar sobre outro: 

 
Nas sociedades ocidentais, mais exigentes do que outras no capítulo 
democracia, as mulheres aproveitaram a ideologia dominante para 
pôr fim à relação não igualitária que as unia aos homens. Suas 
funções tradicionais depreciadas, elas não quiseram contentar-se 
com a antiga distinção dos papéis, mesmo que igualmente 
partilhados e revalorizados. Combatendo com todas as suas forças o 
modelo complementar, que, distingue o homem do primata, elas 
fizeram nascer assim um tipo de relação entre os sexos, sem 
precedente na história da humanidade. O mundo está cada vez 
menos dividido em esferas femininas ou masculinas que se 
completam, mas oferecem um aspecto uniforme ao qual cada sexo 
tem igualmente acesso (BADINTER, 1986, p. 293-294). 

 

Desse modo, podemos afirmar que o movimento feminista permitiu às 

mulheres, no século XX, a se pensarem, a se contarem e a se definirem, enfim, a se 

autorepresentarem, diversamente do que havia sido feito, por muitos outros séculos, 

quando elas, as mulheres, eram idealizadas, construídas, contadas e representadas, 

em versos e prosa, por “seus senhores”, os homens, que se autodefiniam como  

seus tutores, acreditavam-se donos das suas vidas e dos seus destinos. Entretanto, 

conseguem soerguerem-se das trevas da opressão masculina gritando seus 

silêncios, seus discursos, suas letras, na busca de uma construção de si mesmas, a 

partir dos fragmentos de uma identidade dispersada no tempo. 

 
1.3 Pós-feminismo e a revisão do patriarcalismo 

 
 

Na contemporaneidade, o movimento chamado por muitos de pós-feminista, 

combate a ideologia da diferença de papéis, que resultou na hierarquia sexual, que 

ainda hoje, mantém muitas mulheres em situação de risco, desamparo e exclusão, a 

saber, o grande índice de mulheres que são assassinadas ou são vítimas de toda 

ordem de violência todos os dias, no mundo. Sendo assim, o debate feminista 
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continua investindo na igualdade de direitos em todos os níveis, tanto na esfera 

social, quanto na doméstica. A luta das mulheres volta-se hoje, principalmente, para 

o seu acesso ao poder político e o respeito às diferenças. Para Paterson: 

 
O importante é compreender que o que está em jogo não é a 
diferença. Nós habitamos um mundo cheio de diferenças. A questão 
é a forma pela qual interpretamos e lidamos com todas essas 
diferenças. Daí a necessidade de refletir e reconsiderar o conceito de 
alteridade. Em última análise, nossa esperança de um mundo melhor 
reside no respeito por todas as diferenças, e na capacidade 
renovada de se reconfigurar a questão da identidade (PATERSON, 
2007, p. 16). 

 
O pós-feminismo tem concentrado o interesse numa leitura da história, que 

seja capaz de problematizar as mais inusitadas fontes. A corroboração do discurso 

histórico, enquanto instrumento de produção de saberes, que estão imbricados na 

sociedade e influenciam as práticas entre os sujeitos, pode assumir tanto a produção 

de um discurso assimétrico, quanto numa visão pós-feminista, a investigação, de 

como os discursos são construídos. Para a historiadora Joan Scott, em Gender and 

politics of history (1994), cabe aos historiadores investigar como foram construídos 

os significados relativos a homens e mulheres: 

 
Esta é ao mesmo tempo uma postura familiar e nova de pensar  
sobre a história. Pois questiona a confiabilidade de termos que foram 
tomados como auto-evidentes, historicizando-os. A história não é 
mais a respeito do que aconteceu a homens e mulheres e como eles 
reagiram a isso, mas sim a respeito de como os significados 
subjetivos e coletivos de homens e mulheres como categorias de 
identidades foram construídos (SCOTT, 1994, p. 19, tradução  
nossa). 

 

Scott credita naturalmente, à opressão, à que a mulher esteve submetida por 

séculos, a uma rede imbricada de poder que vai além do patriarcalismo. Neste caso, 

tanto a mulher, quanto o homem estão em relações hierárquicas, sendo a mulher 

posta ainda em desvantagem. 

Michelle Perrot, na obra Os excluídos da história: operários, mulheres e 

prisioneiros (1992) chama a atenção para as representações do poder exercido 

pelas mulheres, em contraposição ao poder dos homens, nos mesmos lugares, ditos 

masculinos. O objetivo de Perrot é dar visibilidade às mulheres como sendo 

participantes ativas do processo histórico, cujos discursos sempre foram centrados 
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no masculino, principalmente, nos episódios relativos ao século XIX, que 

estabelecem a supremacia do homem em relação à mulher, concernente à sua 

atuação e ao seu conhecimento. Segundo Sacramento: 

 
Michelle Perrot rastreia os vários recursos de silenciamento impostos 
à voz feminina na história do Ocidente. Entretanto, apesar de restrita 
à esfera privada, conseguiu articular-se a partir do que lhe foi 
reservado, isto é, o doméstico, a filantropia e a igreja. Esses espaços 
definidos de socialização, quando tensionados, constituíram fator de 
engendramento para o domínio público posterior (SACRAMENTO, 
2006, p. 571). 

 

Michelle afirma que as mulheres sempre exerceram poder e subverteram a 

dominação masculina, ainda que tivessem de alguma sorte, pactuado, por 

conveniência, com um discurso hegemônico. Para a autora, o mais importante é a 

forma como os fatos foram relatados, e, do modo como as mulheres transformaram 

o espaço doméstico em campo de luta e enfrentamento, cujas atividades promoviam 

a circulação dessas, em diferentes espaços públicos, dando-lhes visibilidade e 

outras ordens de poder, que Perrot denomina “poderes informais”. Para isso, a 

referida autora, afirma que: 

 
São os poderes informais das mulheres que controlam de fato  a 
parte mais importante dos recursos e das decisões; nessas 
condições, a perpetuação do “mito” do poder masculino serve aos 
interesses dos dois “gêneros”; por trás da ficção desse poder, as 
mulheres podem desenvolver à vontade suas próprias estratégias 
(PERROT, 1992, p. 171). 

 

Desse modo, as discussões e construções em torno das relações de gênero 

tentam ultrapassar os conceitos discursivos que enfatizam a fixidez de papéis e 

lugares sociais, determinados pelos aspectos físicos ou sexuais do ser mulher e do 

ser homem. “Derrida chama a isto de fonologocentrismo: proximidade da voz ao 

sentido. O fonologocentrismo introduz o tema da presença, pois se confunde com o 

sentido do ser como presença” (REGO, 2006, p. 146), cujos valores estabeleceram 

as relações de poder, nas práticas cotidianas, imprimindo significados subjetivos ao 

feminino e ao masculino, e que, de forma reconfigurada, ainda persistem na 

contemporaneidade, e deles as mulheres continuam sendo um dos principais alvos, 

seja no nível simbólico, seja no nível físico. Nesse sentido, surgem perspectivas 

teóricas, visando à dissolução desses paradigmas, conforme afirma Richard a crítica 
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feminista deve contradizer a metafísica de uma identidade fixa, a partir da linguagem 

e do discurso: 

 
Os signos “homem” e “mulher” são construções discursivas que a 
linguagem da cultura projeta e inscreve na superfície anatômica dos 
corpos, disfarçando sua condição de signos (articulados e 
construídos) atrás de uma falsa aparência de verdades naturais, 
ahistóricas. Nada mais urgente, então, para a consciência feminista, 
do que contradizer a metafísica de uma identidade originária – fixa e 
permanente – que ata, deterministicamente, o signo “mulher” à 
armadilha naturalista das essências e das substâncias. E para 
realizar esta tarefa, a crítica feminista deve tomar prioritariamente em 
conta a linguagem e o discurso, porque estes são os meios através 
dos quais se organiza a ideologia cultural, que pretende converter o 
masculino em signos de identidade fixos e invariáveis, através de 
uma formação discursiva que, deliberadamente, confunde natureza e 
significação, para nos fazer crer que “a biologia é o destino” 
(RICHARD, 2002, p. 143). 

 

Dessa forma, as reflexões críticas que circundam as questões de gênero na 

pós-modernidade, apontam para o caráter relacional e para a instabilidade de 

gênero. Em suas atuais configurações, os estudos de gênero aliam-se aos estudos 

da linguagem e da identidade, para problematizar os discursos homogeneizantes, 

nas mais diversas formas da expressão humana. Judith Butler, essa que, por sua 

vez, destaca-se como uma expoente da crítica pós-feminista norte-americana 

enfatiza que: 

 
Este ponto de vista relacional ou contextual sugere que o que a 
pessoa “é” – e a rigor, o que o gênero “é” – refere-se sempre às 
relações construídas em que ela é determinada. Como fenômeno 
inconstante e contextual, o gênero não denota um ser substantivo, 
mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos 
de relações, cultural e historicamente convergentes (BUTLER, 2008, 
p. 29). 

 

Maria Luisa Femenías, uma das estudiosas da obra de Judith Butler, 

considera que o pensamento da referida teórica é enriquecedor e desafiador, por 

questionar o óbvio a partir de suas leituras críticas da história da filosofia e do 

feminismo. Em relação a este último, questiona o seu sujeito, dizendo que a teoria 

feminista não deve limitar-se às “mulheres”, mas ao contrário, deve ampliar o seu 

universo de significação para mostrar a violência, que constitui toda ordem de 

exclusão: 
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Tanto a versão patriarcal como a feminista tradicional assumiram de 
igual maneira (ainda que com diferença de signo) a constância do 
dimorfismo sexual e da heterossexualidade. Desta conclusão, Butler 
extrai outra: que uma e outra, seguem os mecanismos de exclusão 
apresentados por Foucault, deixaram de fora a muitos outros/ não 
classificáveis nas categorias de inteligibilidade disjuntiva e exaustiva 
mencionadas (FEMENÍAS, 2003, p. 126, tradução nossa). 

 

Estes discursos críticos do pós-feminismo buscam redefinir sua teorização, 

com a finalidade de analisar as relações de homens e mulheres entre si, 

distanciando-se assim, da concepção, que, até o século XX, marcou as diferenças 

entre feminino e masculino. São discursos que se desdobram em infinitas 

possibilidades de desestabilizar as identidades de gênero, até então, concebidas 

pelo feminismo numa perspectiva dualista, em declínio na contemporaneidade, 

conforme argumenta Hall: 

 
A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria 
social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas 
identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão 
em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 
indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo 
mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros 
de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no 
mundo social (HALL, 2007, p. 7). 

 

O pós-feminismo permite o redirecionamento do feminismo, atentando para 

novas significações e conflitos, que convergem para outras manifestações de lutas, 

permitindo assim, uma ampla desconstrução do pensamento feminista proveniente 

das ondas anteriores. É, a partir dos anos 90, que a teoria feminista passa por um 

momento de autocrítica, cujos questionamentos recaem, principalmente, sobre as 

reivindicações da chamada segunda onda. Essa reavaliação do feminismo pelo pós- 

feminismo, deixa transparecer o quanto o movimento corroborou para a exclusão de 

tantos outros, ao conferir ao seu próprio sujeito, características predominantemente 

hegemônicas. Dias assegura que: 

 
Contraditoriamente, o feminismo que contribuiu para que as ciências 
sociais concebessem um novo sujeito (fazendo uma reviravolta 
epistemológica) conferiu ao seu próprio sujeito atributos conservados 
da hegemonia, até então dominante. [...] Supomos que a grande 
tarefa da construção histórica do feminismo seja a de clarificar a 
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divisão social, cognitiva, afetiva e política que se dá na relação entre 
homens e mulheres, problematizada a partir de uma diferença que é 
biológica, centrada na anatomia do aparelho reprodutor, ou seja, no 
corpo. E seu grande mérito está em deslocar o foco da discussão 
para a esfera subjetiva e, portanto, simbólica, na compreensão de 
como os processos de dominação e subordinação, baseados nessa 
diferença, se dão (DIAS, 2003, p. 27-28). 

 

Retomando à teórica americana Judith Butler, cuja perspectiva defende que 

tanto gênero quanto sexo são construções discursivas, resultantes de processos 

sócio-culturais, que se consolidaram como verdades. Butler propõe repensar a 

identidade do feminino, com vistas a reformular a sua política representacional, de 

modo que seja capaz de renovar o feminismo em outros termos. A autora demonstra 

também, que a noção estável de gênero não serve mais à política feminista, na 

contemporaneidade, marcada pela instabilidade e multiplicidade gêneros. A teórica 

argumenta que todas as concepções essencialistas, que por muito tempo 

normatizaram os comportamentos humanos, foram determinadas por atos 

performativos: 

 
A performatividade não é, assim, um ato singular, pois ela é sempre 
uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E na medida 
em que ela adquire o status de ato no presente, ela oculta ou 
dissimula as convenções das quais ela é uma repetição. Além disso, 
esse ato não é primariamente teatral; de fato sua aparente 
teatralidade é produzida na medida em que sua historicidade 
permanece dissimulada (e, inversamente, sua teatralidade ganha 
uma certa inevitabilidade, dada a impossibilidade de uma plena 
revelação de sua historicidade). Na teoria do ato da fala, um ato 
performativo é aquela prática discursiva que efetua ou produz aquilo 
que ela nomeia (BUTLER, 2007, p. 167). 

 

Judith Butler é influenciada pelos conceitos de Michel Foucault, acerca do 

poder e de como a verdade é construída e determinada por este. A partir dessa 

última, regulamentam-se e normatizam-se os comportamentos, pois, para o filósofo, 

o poder consiste numa teia que abrange todo o sistema social e se apresenta 

através de diferentes contornos, bem como, segundo ele, é o próprio poder que 

desencadeia as diversas formas de resistência às coerções que permeiam as 

relações: 

 
O que faz com que o poder se mantenha é simplesmente que ele 
não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele 
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permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma prazer, produz 
discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que 
atravessa todo o corpo social muito mais do que uma instância 
negativa que tem por função reprimir [...] A verdade é deste mundo; 
ela é produzida nele graças às múltiplas coerções e nele produz 
efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime  
de verdade, sua “política geral” de verdade: isto é, os tipos de 
discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros 
(FOUCAULT, 2008, pp. 8-12). 

 

Além de Foucault, Butler dialoga, principalmente, com o desconstrucionismo 

de Derrida, cuja apreciação crítica propõe o descentramento do sujeito, das 

dicotomias geradas pelo discurso logocêntrico, na direção de um entendimento mais 

amplo a todas as possibilidades de sentido, e, capaz de suplantar toda a linguagem 

da metafísica ocidental, à qual se arrogou por muito tempo a genealogia da verdade. 

 
A metafísica ocidental, como limitação do sentido do ser no campo 
da presença, produz-se como a dominação de uma forma lingüística. 
Interrogar a origem desta dominação não equivale a hipostasiar um 
significado transcendental, mas a questionar sobre o que constitui a 
nossa história e o que produziu a transcendentalidade mesma 
(DERRIDA, 1999, p. 28-29). 

 

Butler recorre frequentemente aos conceitos do referido pensador, para 

defender a sua perspectiva teórica, além disso, se apropria e reinterpreta a teoria 

dos atos de fala e o conceito de desconstrução, o qual “cava a fissura, a 

heterogeneidade, criando para si uma situação sui generis, [...] a desconstrução 

habita a diferença entre o visível e o invisível” (SANTOS, 2006, p. 170). Ademais, 

Butler questiona o binarismo existente no próprio movimento feminista, e debruça-se 

ainda, sobre a teoria psicanalítica, deslocando o foco de interesse do seu discurso, 

para o corpo e o sujeito. Segundo ela, ao criticar o patriarcalismo, o feminismo ao 

mesmo tempo, centrado no sujeito feminino, promoveu uma série de exclusões. 

Para ela “a instabilidade radical da categoria põe em questão as restrições  

fundantes que pesam sobre a teorização política feminista, abrindo outras 

configurações, não só de gêneros e corpos, mas da própria política” (BUTLER,  

2008, p. 205). A teoria feminista contemporânea rejeita essa significação, 

compreendendo que o sujeito feminino não foi capaz de incluir todos os grupos de 

mulheres, e, menos ainda, toda a diversidade de gêneros. Dessa sorte, o feminismo 
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anterior assumiu um discurso tão excludente e opressor, quanto o da estrutura da 

metafísica que pretendia combater. 

Inicialmente, “gênero” foi concebido na condição de uma construção social, 

enquanto que “sexo” foi relacionado aos traços biológicos. Butler não faz essa 

distinção entre sexo e gênero, pois argumenta que o sujeito é constituído tanto pela 

política, quanto pelo discurso, da mesma forma, que o corpo é construído pela 

cultura e pelo discurso. Nesse sentido, a teórica se utiliza do pensamento de 

Derrida, no que diz respeito ao binarismo da linguagem e de Foucault para 

desenvolver a sua análise dos conceitos de “mulher” e “gênero”, operando assim 

uma série de desconstruções no que diz respeito aos significados tradicionalmente 

atribuídos a esses termos. 

Butler entende que o feminismo não conseguiu desvencilhar-se do traço que 

caracteriza o pensamento masculino, tendo em vista, que as feministas conceberam 

o feminino em oposição ao masculino, ressemantizando assim, os monismos que 

denunciaram no patriarcalismo. O pensamento de Judith Butler constitui importante 

contribuição para as lutas das margens, sendo fundamental principalmente, para os 

feminismos contemporâneos, com suas mais diversas vertentes. Seu livro 

Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade (2008) desenvolve-se 

acerca de três conceitos: mulher, corpo, performatividade. Esses conceitos são 

fundamentais para se compreender a trajetória do movimento feminista, bem como 

tantas outras lutas minoritárias. Butler argumenta que: 

 
A insistência prematura num sujeito estável do feminismo, 
compreendido como uma categoria una das mulheres, gera, 
inevitavelmente, múltiplas recusas a aceitar essa categoria. Esses 
domínios de exclusão revelam as conseqüências coercitivas e 
reguladoras dessa construção, mesmo quando a construção é 
elaborada com propósitos emancipatórios. Não há dúvida, a 
fragmentação no interior do feminismo e a oposição paradoxal ao 
feminismo – por parte de “mulheres” que o feminismo afirma 
representar – sugerem os limites necessários da política da 
identidade (BUTLER, 2008, p. 21-22). 

 

A supracitada teórica sustenta que só a desconstrução possibilitará novos 

significados ao sujeito mulher. Sendo assim, todas as formas de opressão estão 

imbricadas, seja ela de sexo, classe, raça, seja de orientação sexual. Não se deve 

então, estabelecer critérios de valor sobre elas, como também não se deve falar de 

uma única identidade do sujeito mulher, pois as identidades são fluidas e variáveis. 
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Butler assegura que, nenhum desses fatores é de ordem natural, mas sim, 

constituídos através da performatividade. Desse modo, gênero e corpo são 

performativos, pois acatam a identidade construída sobre eles, culturalmente, por 

meio das relações de poder, cuja legitimidade é atribuída pelo discurso científico, 

religioso e ideológico, “Os gêneros e os corpos são tão numerosos quanto os mais 

variados estilos de carnes” (BUTLER, 2007, p. 177). A crítica feminista amplia o 

entendimento das contradições sociais, transformando as questões individuais em 

coletivas e inserindo-as no campo político, revelando as relações de poder e as 

hierarquias constituídas a partir deste. 

A teoria de Butler possui caráter plural e revisionista por estar sempre 

questionando conceitos, inclusive os seus, descentrando o sujeito do feminismo, que 

já não representa a heterogeneidade de gêneros. Desse modo, a crítica feminista 

insere-se na análise do discurso literário, como forma de analisar as construções 

culturais acerca da sexualidade e do gênero se consolidando cada vez mais, 

enquanto categoria de análise e pesquisa, pautada na desconstrução de tradições, 

fato este, que relaciona sobremaneira, as suas reflexões ao pensamento de Derrida, 

o qual assinala que: 

 
A descentralização política, a dispersão e o descentramento da 
soberania chamam, paradoxalmente, à existência uma capital, um 
centro de usurpação e de substituição. Em oposição às cidades 
autárquicas da Antiguidade, que eram o próprio centro de si mesmas 
e se entretinham de viva voz (DERRIDA, 1999, p. 369). 

 

Observa-se que nesses tempos de descentramentos e “fronteiras diluídas”, o 

movimento feminista delineia novos percursos, e se depara com diferentes desafios 

que alteram, profundamente, a sua forma de fazer política. Sendo influenciado e ao 

mesmo tempo influenciando as diversas correntes do pensamento pós-metafísico, 

refletindo uma heterogeneidade de discursos, capazes de falar das diferenças que 

emanam do pluralismo da cultura pós-moderna. Como observa Linda Hutcheon: 

 
Assim como as feministas, hoje os teóricos e os artistas pós-coloniais 
têm seu próprio discurso, com seu próprio conjunto de questões e 
estratégias [...] Os críticos negros e gays possuem hoje uma longa 
história discursiva. E todos esses excêntricos marginalizados 
contribuíram para a definição do diferente heterogêneo pós-moderno 
(HUTCHEON, 1991, p. 253). 
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O feminismo contemporâneo passa destarte, a ter um caráter transnacional, 

descentralizando assim, os seus discursos e suas práticas, alterando 

vertiginosamente os lugares de fala, cada vez mais expandidos pelas 

especificidades, “A diferença e a alteridade tornam-se assim, a fantasia de um certo 

espaço cultural ou, de fato, a certeza de uma forma de conhecimento teórico que 

desconstrua a “vantagem” epistemológica do Ocidente” (BHABHA, 2003, p. 59). 

Traço este, que garante a sua renovação e continuidade, confirmando deste modo, 

que as relações de gênero, não ocorrem apenas entre os sexos, mas sim, em todo 

um contexto social, cultural e político. 

A trajetória da história das mulheres e a crítica feminista evidenciam, portanto, 

o cruzamento e a convergência existente entre as teorias pós- estruturalistas e o 

feminismo, constituindo campos interdisciplinares de pesquisa que se atravessam, 

se imbricam e demandam a necessidade de uma visão anti-essencialista, acerca 

dos discursos construídos sobre as identidades, e, dos fundacionismos, há muito 

instituídos como verdades, pelo logus ocidental, pondo em xeque, as estruturas que 

definem, naturalizam e balizam os sujeitos, incapazes de dar conta das 

heterogeneidades. Dessa forma, esta investigação teórica buscou traçar um 

panorama do movimento feminista, desde as suas origens, cujo foco centrava-se no 

direito da mulher à cidadania, até o pós-feminismo, na contemporaneidade, que tem 

como prioridade questionar a identidade fixa, o sujeito do feminismo, as categorias 

de gênero e/ou a heterossexualidade compulsória. 

Evidentemente que as personagens que estudamos não têm essa 

consciência acerca da mulher e do seu percurso de luta rumo à libertação do 

logofonofalocentrismo. Entretanto, foram vistas por nós, nos próximos capítulos, na 

forma como se comportam diante de suas demandas existenciais plenas de 

opressão, desenvolvendo estratégias de resistência, através de suas opções de 

enunciação. 

No capítulo a seguir, discutimos a organização familiar da sociedade 

nordestina no filme Abril despedaçado, caracterizada pelo autoritarismo, que define 

as condições para se atingir a honra, através da imposição da masculinidade. Além 

disso, tratamos do silêncio enquanto mecanismo de enunciação e resistência. 

2 A ORGANIZAÇÃO FAMILIAR DA SOCIEDADE NORDESTINA 
LOGOFONOFALOCÊNTRICA EM ABRIL DESPEDAÇADO 
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2.1 Autoritarismo e condição de honra 
 
 

O filme Abril despedaçado é lugar privilegiado de construção de significados 

referentes às relações familiares como práticas de poder na sociedade brasileira do 

início do século XX. O qual foi livremente inspirado no romance homônimo do 

escritor albanês Ismael Kadaré, publicado no Brasil em 2001. O livro é ambientado 

nas regiões geladas e montanhosas do Norte da Albânia, da década de 30. A 

história se passa no século XX, porém é transportada a um tempo mítico e remoto, 

no qual tem origem o Kanun, código de honra que regula a vida dos habitantes 

daquela região ainda na contemporaneidade, à revelia das instituições que 

representam a lei e a justiça. Enquanto o filme dirigido por Walter Salles é 

ambientado no sertão do Nordeste brasileiro de 1910, num lugarejo denominado 

Riacho das Almas, onde residem os Breves e os Ferreira. As terras das duas 

famílias situam-se nas proximidades de dois pequenos vilarejos: Bom Sossego e 

Ventura. 

Esse contexto evidencia o patriarcado, o qual tem suas origens em 

construções culturais ancestrais, que se basearam nas diferenças biológicas para 

normatizar o masculino, enquanto algo acabado e o feminino enquanto incompletude 

e falta. Instituindo o corpo como lugar de exercício de poder. Essas construções 

simbólicas traduziram-se em inúmeras formas de desigualdades e hierarquias, que, 

no decorrer do processo histórico, geraram uma suposta inferioridade de uns em 

relação a outros e revelaram comportamentos e práticas totalitários os quais, na 

contemporaneidade, têm sido questionados. Para Bourdieu: 

 
O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada e como 
depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes. Esse 
programa social de percepção incorporada aplica-se a todas as 
coisas do mundo e, antes de tudo, ao próprio corpo, em sua 
realidade biológica: é ele que constrói a diferença entre os sexos 
biológicos, conformando-a aos princípios de uma visão mítica do 
mundo, enraizada na relação arbitrária de dominação dos homens 
sobre as mulheres [...]. A diferença biológica entre os sexos, isto é, 
entre o corpo masculino e o corpo feminino, e, especificamente, a 
diferença anatômica entre os órgãos sexuais, pode assim ser vista 
como justificativa natural da diferença socialmente construída entre 
os gêneros (BOURDIEU, p. 19-20, 1999). 
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Tal problemática é evidenciada no filme cuja temática centra-se na disputa 

entre essas duas famílias pela posse da terra, que à semelhança do Kanun, descrito 

no livro de Kadaré, consiste em lavar a honra com o sangue do inimigo. Enquanto os 

Breves cunham em sua representação a decadência, dos engenhos de cana-de- 

açúcar, por outro lado, os Ferreira ratificam a abastança resultante da produção 

pecuária, circunscrição esta, demonstrada através de inúmeros aspectos como o 

vestuário, a estrutura das moradias com seus mobiliários, entre outros. Os quatro 

membros da família Breves realizam todo o trabalho da fazenda, já os Ferreira 

possuem empregados, o que resulta para estes últimos, numa vida mais confortável. 

Traçamos aqui, inicialmente, algumas das dicotomias que engendram toda esta 

narrativa audiovisual. 

A supracitada película cujo roteiro foi escrito por Daniela Thomas, João 

Moreira Salles, Karin Ainouz, Sérgio Machado e o próprio diretor Walter Salles, tem 

como diretor de fotografia Walter Carvalho, e, como figurinista Cao Albuquerque. O 

filme está organizado em vinte e duas cenas. O roteiro e a fotografia de Abril 

despedaçado, mediante a elaboração psicológica das personagens, conseguem 

apresentar a dimensão da opressão e da ausência de perspectivas, na qual vivia a 

família. Estes traços são reiterados pelo jogo com as cores que vão dos tons 

amarelos, do sol ao imenso azul do horizonte, no plano exterior, cuja metáfora 

remete à vida. Os tons sombrios e escuros, na parte interior da casa dos Breves, 

cuja iluminação restringia-se às precárias chamas dos candeeiros e velas, podem 

ser identificados com o sofrimento e a constante presença da morte. Vale ressaltar 

ainda, a relevância dada ao silêncio, que prevalece sobre os diálogos durante todo o 

tempo, ademais, a construção circular do enredo compreendida entre idas e vindas, 

sopesando que o início também é o final, privilegia links não lineares entre o 

passado e o presente da narrativa. O pensamento de Ismail Xavier a respeito do 

cinema de vanguarda colabora com essas observações sobre Abril despedaçado. 

 
Diante do filme de vanguarda, não encontramos o habitual fluxo 
narrativo de um cinema acelerado, e devemos procurar nos adaptar  
à nova temporalidade proposta aos sentidos. O espectador precisa 
aguçar sua sensibilidade plástica para perceber no mínimo detalhe a 
incidência de um estilo e a expressão de um sentimento interior. Nos 
filmes de vanguarda as imagens, em constelações, multiplicam-se. 
Não os fatos, não a representação naturalista de uma cadeia de 
acontecimentos (XAVIER, I., 2005, p. 119). 
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Todos esses recursos conduzem para uma crítica social e política, acerca dos 

valores hegemônicos, que remete à tragédia no sentido clássico, contudo, tecida 

com tamanha maestria, de forma, a despertar no espectador todo um encantamento 

prestímano, bem como, um profundo lirismo. 

Desde a era primitiva, o homem começou a sentir a necessidade de se 

organizar em grupos, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Dessas 

vivências, surgiram as primeiras organizações, que hoje, são denominadas de 

família. Consequentemente, os valores oriundos dessas organizações familiares 

definiram as relações sociais. A forma de organização familiar, que se disseminou 

em todo o Ocidente, foi aquela que se caracterizou como patriarcal. Nesse tipo de 

família, o poder decisório estava centrado em um líder pertencente ao gênero 

masculino, em grande maioria, representado pela figura do pai. No Brasil, esse 

modelo de organização familiar chegou mediante a colonização portuguesa, e aqui, 

predominou por séculos. Seus traços ainda permanecem no mundo contemporâneo. 

Quanto a esse sistema em que se estruturou a organização familiar, Badinter faz 

uma significativa observação: 

 
O patriarcado não é um simples sistema de opressão sexual. 
Também é a expressão de um sistema político que, em nossas 
sociedades, se apoiou numa teologia. Segundo ela fosse autoritária 
ou tolerante, respeitadora do indivíduo ou não, no decorrer da 
história o patriarcado mostrou rostos diferentes que vão do pior ao 
tolerável (BADINTER, 1986, p. 167). 

 

É fundamental na análise dessa personagem do pai, em Abril Despedaçado, 

centrada no autoritarismo, e, em antigos conceitos de honra, o estudo genealógico 

da família patriarcal, visando assim, a uma melhor compreensão da sua relação com 

os outros no seu grupo familiar, pois “O presente se conhece pelo passado e estudar 

a história das culturas significa conhecer a verdadeira dimensão da cultura” 

(ROCHA, 2004, p. 67). Sendo assim, o senhor Breves possui todos os atributos 

próprios do patriarca. É ele que prepondera sobre os demais membros da família, e, 

que tem como dever cultuar os seus antepassados, por meio de ações ritualísticas, 

cumprindo como ele mesmo diz “a obrigação” que permitirá a garantia da 

manutenção da honra ao nome da família. Para Lacan (2003) a família compõe uma 

instituição que exerce uma função basilar na transmissão da cultura. É a instituição 

familiar que transmite estruturas de conduta e de representação, cujo funcionamento 
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suplanta os limites da consciência. Sobre a problemática da representação e de 

como esta tem se traduzido na contemporaneidade, Tomaz Tadeu da Silva 

argumenta: 

 
Fala-se muito, hoje, de uma suposta “crise da representação”. Essa 
expressão condensa a idéia mais ampla de uma fissura, de uma 
instabilidade, de uma incerteza, no centro mesmo das epistemologias 
que uma vez regeram, com tanta segurança, os projetos de domínio 
da natureza, do mundo e da sociedade. As grandes narrativas, 
âncoras de certeza num mundo à deriva, tornam-se desacreditadas, 
à medida que suas premissas, suas descrições, suas explicações, 
suas promessas se encontram crescentemente em discrepância com 
os acontecimentos cotidianos. Se há alguma dialética, trata-se de 
uma dialética que transforma inevitavelmente seus grandiosos ideais 
em seus contrários (SILVA, T., 2006, p. 31). 

 

Na mencionada película, a família Breves vivia sob o regime do 

patriarcalismo. O pai decidia por toda a família, era dele a última palavra. Estavam 

sob o seu jugo a mulher e os filhos: Tonho e Pacu. Estes últimos estavam 

condenados a reproduzir valores ultrapassados e ressemantizados de geração em 

geração. O chefe da família era um latifundiário, em decadência, que usava de 

técnicas rudimentares, basicamente a manufatura familiar, no cultivo da cana e na 

produção da rapadura. Ele tentava manter um falido engenho, que como tantos 

outros empreendimentos rurais, ao final do século XIX, sucumbiram diante do 

processo de abolição da escravatura, finalizando assim, um ciclo, que foi acentuado 

pela industrialização do país. Contudo, mesmo diante do evidente declínio, o senhor 

Breves teimava em fazer valer a sua vontade como forma de restabelecer o poder 

que se percebia já estagnado, tanto quanto, o empreendimento açucareiro, tendo  

em vista que, a sobrevivência da família se dava por meio da produção e venda de 

um subproduto da cana-de-açúcar, que era a rapadura. A patriarquia segundo 

Corrêa caracteriza a história da organização familiar no Brasil. 

 
A história das formas de organização familiar no Brasil tem-se 
contentado em ser a história de um certo tipo de organização familiar 
e doméstica – a “família patriarcal” -, um tipo fixo onde os 
personagens, uma vez definidos, apenas se substituem no decorrer 
das gerações, nada ameaçando sua hegemonia, e um tronco de 
onde brotam todas as outras relações sociais. Ela se instala nas 
regiões onde foram implantadas as grandes unidades agrárias de 
produção - engenhos de açúcar, fazendas de criação ou de 
plantação de café -, mantém-se através da incorporação de novos 
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membros, de preferência parentes, legítimos ou ilegítimos, a 
extensos “clãs” que asseguram a indivisibilidade de seu poder, e sua 
transformação dá-se por decadência, com o advento da 
industrialização e a ruína das grandes propriedades rurais  
(CORRÊA, 1994, p. 15). 

 
A despeito disso, o senhor Breves calcava a sua existência em  

reminiscências do poder, daqueles, que outrora foram os senhores de grandes 

engenhos, e, desse mesmo modo, cultivava antigas heranças culturais, que refletiam 

a tradição patriarcalista. Nesse sentido, necessário se faz a compreensão 

etimológica do que seja cultura. Segundo Eagleton, ao analisar etimologicamente o 

conceito de cultura, conclui-se que um dos seus significados originais é “lavoura” ou 

“cultivo agrícola”, o cultivo do que cresce naturalmente (EAGLETON, 2005). 

Percebe-se então, o imbricamento entre esses três termos. Contudo, mesmo 

considerando a etimologia da palavra cultura, sabe-se que costumes e tradições 

nada têm de natural, constituem, pois, construções humanas transportadas de uma 

geração a outra, através do tempo, por sujeitos de um determinado grupo social, 

compondo um conjunto de “normas e valores morais, religiosos, éticos e jurídicos” 

(QUEIROZ, 1998). É a cultura que engendra os processos de subordinação e 

concebe a naturalização dos modelos de dominação. Consoante a essa ideia Judith 

Butler sustenta que: 

 
A relação binária entre cultura e natureza promove uma relação de 
hierarquia em que a cultura “impõe” significado livremente à 
natureza, transformando-a, consequentemente, num outro a ser 
apropriado para seu uso ilimitado, salvaguardando a idealidade do 
significante e a estrutura de significação conforme o modelo de 
dominação (BUTLER, 2008, p. 66). 

 

O senhor Breves coaduna com esse modelo hierárquico na relação com os 

demais membros da família. Homem analfabeto e bruto, cuja secura estava 

demonstrada na forma de tratamento dispensada aos filhos e à mulher e na total 

ausência de afeto, que o confundia com a paisagem árida e ressequida da região, 

onde vivia. Comportava-se como se fosse a lei e com braveza fazia à família as 

exigências no manejo da lida diária, do trabalho braçal de sol a sol, sem permitir 

nenhum tipo de negociação. Análoga a outros tipos de relações sociais, que se 

instituem pelo autoritarismo, como, por exemplo, no âmbito político, ou nas relações 

de trabalho, as suas ordens eram indiscutíveis, confirmando a sua adesão ao 
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modelo culturalmente preestabelecido na condução do seu clã. Conforme Sérgio 

Buarque de Holanda aponta: 

 
A família patriarcal fornece, assim, o grande modelo por onde se hão 
de calcar, na vida política, as relações entre governantes e 
governados, entre monarcas e súditos. Uma lei moral inflexível, 
superior a todos os cálculos e vontades dos homens, pode regular a 
boa harmonia do corpo social, e, portanto deve ser rigorosamente 
respeitada e cumprida (HOLANDA, 2001, p. 85). 

 

No filme, o ciclo que parecia intransponível, assemelhava-se à bolandeira na 

moagem da cana, cujo movimento circular da parelha de bois, sob o açoite do 

senhor Breves, fazia girar as suas engrenagens. A imagem da moenda é recorrente 

em toda esta cinematografia, assim como outros elementos, entre os quais, o relógio 

e a lua, que remetem à passagem do tempo, à circularidade da vida daquelas 

pessoas e à verdade daquele mundo, sem que houvesse uma projeção de 

mudanças no futuro. Ainda que o filho do meio demonstrasse ser alfabetizado, o 

senhor Breves não consentia que os seus descendentes estudassem, reproduzindo 

nestes a sua condição de iletrado. Desse modo, a possibilidade de libertação dos 

meninos não viria pelo conhecimento, o que ele considerava uma “besteira” e talvez 

um perigo... Sequer deu ao filho caçula um nome em registro que legitimasse a sua 

identidade, pois inicialmente, era chamado apenas de “Menino”, recebendo depois, 

e, informalmente, de um artista circense o nome “Pacu”, mas só ele e o irmão 

conheceram esse nome, os demais membros da família continuaram a chamá-lo, 

apenas de “Menino”. 

Para aquele homem o que aprendera com os seus antepassados era a sua 

verdade, as suas ações confirmavam o seu apego àquelas remotas tradições, nesse 

sentido, a vida naquele lugar parecia ter parado no tempo, como dizia Pacu: “- a 

gente vive que nem boi, roda, roda e nunca sai do lugar”. A vida ali possuía uma 

única verdade. A verdade e o poder são correlatos e resultam de coerções sociais 

que os regulamentam. Cada sociedade produz os discursos que são considerados 

verdadeiros (FOUCAULT, 2008). 

Sobre a personagem do pai, podem ser levantados questionamentos, ao 

patriarcado, à hegemonia masculina e à forma como o homem relacionava-se com 

os outros: os filhos e a mulher, construindo uma representação propagada ao longo 

de séculos, e, que agrega construções culturais contraditórias de um homem 
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dominante, com uma identidade fixa e imutável. Durante todo o filme, a personagem 

do pai aparece sempre resmungando, falando em alto tom ou dando ordens aos 

seus comandados. Ante o seu autoritarismo, a mulher e os filhos nem sempre 

respondiam às suas ordens com palavras, na maioria das vezes, acatavam-nas com 

gestos, movimentos corporais e olhares baixos. Concernente à problemática que 

envolve a identidade Hall afirma: 

 
A identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através 
de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
“imaginário” ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece  
sempre incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo 
formada”. As partes “femininas” do eu masculino, por exemplo, que 
são negadas, permanecem com ele e encontram expressão 
inconsciente em muitas formas não reconhecidas, na vida adulta.  
[...]. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já 
está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de inteireza 
que é “preenchida” a partir de nosso exterior, pelas formas através 
das quais nós imaginamos ser vistos por outros (HALL, 2002, p. 38- 
39). 

 

No referido filme, o discurso colocado, em prática, era uma configuração de 

antigos códigos de honra. Através dos quais, a ordem masculina se reproduzia 

continuamente, como forma de se exercer poder e perpetuar posições inferiores e  

de submissão, atribuídas àqueles que não comungassem ou não estivessem aptos 

aos seus ritos, para desqualificá-los nas experiências em sociedade. Isso é 

evidenciado nas cenas em que o senhor Breves mostra a Tonho, agora o seu filho 

mais velho, a camisa do outro filho morto, na briga pela disputa de terras com o 

vizinho. Nessa oportunidade, o pai Instrui o rapaz de como proceder com a 

vingança, dizendo-lhe que assim as coisas têm acontecido em sua família há muitas 

gerações, e, o ato de vingança equivale à coragem e à honra de um homem. “Do 

ponto de vista etimológico, vingar vem de vindicar, reclamar a restituição de uma 

coisa perdida, exigir a restituição de um direito e causar a punição ou o castigo, se 

assim se julgar necessário” (LUZ e BUSSAB, 2004). O rapaz ouvia o pai, sem fazer 

qualquer tipo de objeção, e, cunhando sempre uma relação de subalternidade, 

acenava com a cabeça no sentido de concordância. Embora suas expressões faciais 

não traduzissem entusiasmo, ao invés disso, refletia o cansaço e a impotência de 

atravessar aquele ciclo interminável. Mas, por outro lado, não ousava manifestar 

nenhuma reação contrária àquele que se revestia de tanto poder. 
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O patriarcado não designa apenas uma forma de família baseada no 
parentesco masculino e no poder paterno. O termo designa também 
toda estrutura social que nasça de um poder do pai. Numa 
organização como essa, o Príncipe da Cidade ou o chefe da tribo  
têm poder sobre os membros da coletividade quanto o pai sobre as 
pessoas de sua família (BADINTER, 1986, p. 95). 

 

Diante disso, observa-se que o senhor Breves configura a agressividade 

própria do imaginário que permeia o universo falocêntrico, assentada, sobremodo, 

pela tradição, cuja relevância está no embate de um homem contra outro homem, 

até a morte. Faz-se importante ressaltar que o conceito de honra e vingança está 

atrelado a tradições culturais. Estas funcionam como importantes propulsoras de 

equivocados códigos de honra, favorecendo a disseminação da violência entre os 

homens ávidos, sempre, pelo desejo de vingança. Deve-se salientar que as 

demandas observadas, no filme, acerca da personagem do pai, têm suas raízes na 

origem da propriedade privada, sobretudo, da terra, que influenciou o aparecimento 

da família monogâmica com a finalidade de resguardar aos herdeiros diretos a  

posse dos bens de seu pai. Casey afirma: 

 
À proporção que a agricultura estável se difundia, e a manufatura 
promovia o comércio, os lares começaram a adquirir patrimônio, que 
os homens queriam transmitir aos filhos. Isto levou a esforços no 
sentido de monopolizar o serviço sexual das esposas, para 
estabelecer linhas claras de paternidade. A família patriarcal recebeu 
um importante impulso com a introdução do ferro, que fez com que 
as artes da agricultura e da guerra progredissem numa escala até 
então desconhecida, e forçou os homens a se reunir em grupos, para 
proteger-se (CASEY, 1992, p. 19). 

 
Foram estes aspectos que balizaram a consolidação do que se denominou de 

patriarcado e, consequentemente, do poder masculino sobre os demais membros da 

família. Segundo Engels (1991), acontecimentos estes, que consistiram na “grande 

derrota histórica do sexo feminino”. Todo esse processo desencadeou nos homens 

uma necessidade crescente de acumulação de poder, o qual desde então, nas 

diversas formas de domínio passou a ser exercido sobre as mulheres e sobre os 

outros homens, de modo repressivo e coercitivo. Sendo assim, o controle sobre a 

mulher determinava todas as outras formas de opressão, fixando assim as bases 

das dicotomias pautadas no gênero, na classe e na etnia, que geraram toda a sorte 
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de desigualdades até os dias atuais. Engels no livro A origem da família, da 

propriedade privada e do estado, aponta que: 

 
O primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide 
com o antagonismo entre homem e mulher na monogamia; e a 
primeira opressão de classes, com a opressão do sexo feminino pelo 
masculino. A monogamia foi um grande progresso histórico, mas ao 
mesmo tempo, iniciou, juntamente com a escravidão e as riquezas 
privadas, aquele período que dura até nossos dias, no qual cada 
progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e 
o desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da 
repressão de outros. É a forma celular da sociedade civilizada 
(ENGELS, 1991, p. 70-71). 

 

Depreende-se então, a intrínseca relação entre a origem da família na sua 

forma monogâmica e a desigualdade entre os gêneros, com a instituição do espaço 

público e privado. A demarcação destes papéis é muito bem representada na 

referida película em análise, o poder exercido pela personagem do pai sobre os 

filhos e a mulher é evidenciado na agressividade e violência, com que este expressa 

os comandos, de modo que os seus subordinados quase sempre não demonstram 

reação contrária às suas determinações. Mãe e filhos na maioria das cenas estão 

silenciosos diante do pai, prontos para obedecê-lo. Elódia Xavier aponta que “as 

personagens desse universo estão enredadas num contexto familiar sufocante, onde 

a ordem patriarcal, embora decadente, ainda destrói qualquer forma de realização” 

(XAVIER, E., 1998, p. 65). 

O senhor Breves centrava a sua existência na lavoura da  cana-de-açúcar e 

na eterna disputa com a família Ferreira, em nome da honra. Para ele, honra se 

lavava e se mantinha com sangue, orgulhava-se dos seus antepassados, que, em 

grande maioria, haviam sido mortos, por esse mesmo motivo, e, sentia-se então, 

impelido a sustentar essa cultura, que, por gerações garantiu respeito ao nome da 

família. Exaltava os feitos daqueles, dizendo para o filho mais novo: “Eles tudo 

morreram por nossa honra e por essa terra. E um dia pode ser tu. Tu é um Breves” 

(SALLES, 2001). O custo da manutenção dessa honra não o abalava a ponto de 

fazê-lo recuar. Não havia limites em seu combate, em nenhum momento dispusera 

da sua própria vida, era o comandante, o líder, o pai. Mas, em nome dela sacrificaria 

a vida do último filho, necessário fosse como assim mandava a tradição. A honra 

constituía então, um instrumento de dominação e poder, cujas bases estavam 
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ancoradas no patriarcado e na noção de propriedade, que, conforme assinala Marco 

Aurélio Dias da Silva: 

 
Com o patriarcado, surgiram o homem proprietário de terras, o 
homem proprietário da mulher e da sua sexualidade, e a 
preocupação em assegurar a descendência. Na esteira surgiram os 
conceitos culturais de honra e vingança, propulsores importantes, 
mas não únicos, da violência entre os homens. Ao longo de milênios 
de cultura patriarcal, a violência entre os homens se explica menos 
por considerações utilitárias, ideológicas ou econômicas, e mais em 
razão dos equivocados códigos de honra e vingança. Em função 
desses códigos, por muitos e muitos séculos e até recentemente, 
todo homem adulto deve ser um guerreiro, valente e decidido ante a 
morte. O primado da honra, desse equivocado conceito de honra, fez 
surgir confrarias tipicamente masculinas, dedicadas às armas e cujos 
membros eram obrigados a constantemente desafiar a morte, a 
competir em valentia e obter, por essa via, estima e prestígio (SILVA, 
M., 2000, p. 155). 

 
Desse modo, comportava-se a personagem do pai. Não media esforços para 

convencer a Tonho, o seu penúltimo filho, da nobreza em matar o adversário, que, 

neste círculo de vingança, matara o seu filho mais velho. Essa era a luta que 

ocupava os seus pensamentos por dias e noites, ratificada no repetido discurso que 

fazia durante as refeições da família. Para o senhor Breves era este o sentido da 

existência, toda aquela violência que um homem poderia descarregar em outro 

homem, violência esta, que não permitia nenhum tipo de diálogo ou negociação. 

Habitava um mundo, onde não se admitia voltar atrás. Nas suas palavras, recuar era 

coisa de “covarde”, “homem frouxo”, desses que não merecem o respeito de 

ninguém, envergonham todas as gerações da sua família e não conseguem andar 

de cabeça erguida. 

 
Como a honra – ou a vergonha, seu reverso, que, como sabemos, à 
diferença da culpa, é experimentada diante dos outros -, a virilidade 
tem que ser validada pelos outros homens pelos outros homens, em 
sua verdade de violência real ou potencial, e atestada pelo 
reconhecimento de fazer parte de um grupo de “verdadeiros homens” 
(Bourdieu, 1999, p. 65). 

 

Todavia, durante o filme, o senhor Breves dobrou-se diante de ulterior forma 

de poder que, em dada situação, não podia dispor da valentia de sempre. Ele foi 

com Tonho ao vilarejo de Bom Sossego, e lá se dirigiu à venda do senhor Lourenço 

para negociar a produção de rapadura. Sendo ele, o único comprador, pagou uma 
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barganha pela mercadoria dos Breves, oferecendo um valor inferior ao das outras 

vezes. Sem ter outra opção, o senhor Breves ainda tentou retrucar sobre o preço, “- 

Seu Lourenço, o senhor errou na quantia, é a mesma quantidade de rapadura” 

(SALLES, 2001). O dono da venda respondeu: “Não errei não. Os preços baixaram 

com a vinda das usinas a vapor. É o progresso. Rapadura é o que não falta” 

(SALLES, 2001). Progresso era uma palavra que não soava bem ao senhor Breves, 

ele não admitia mudanças. A mesmice era a sua grande aliada. O tempo passava, 

contudo em seu pensar e em seu agir as coisas deviam permanecer como sempre 

foram. Porém, caso não aceitasse a oferta, voltaria com a mercadoria para casa e 

sem os mantimentos necessários à subsistência da família, considerando que dela, 

era o único provedor. Aquele homem rude e violento no trato com os seus, 

desaparecera. Dando lugar a outro, cabisbaixo e emudecido, diante do novo. Estava 

ali comprovada a sua fraqueza. Não podia dominar o mundo nem a todos, 

principalmente, não podia impedir o curso da história. O dono da venda argumentou 

que ele não encontraria preço melhor na redondeza. Naquele momento, recebendo 

um ínfimo valor pela rapadura, o senhor Breves confirmava a sua decadência, aliás, 

ele percebeu que o mundo ia muito mais além dos limites da sua porteira. Ali, não se 

ouvia os seus berros raivosos, apenas a imagem de um homem sem voz. Retornava 

então ao seu reino, onde descarregaria nos seus súditos toda a sua brutalidade e 

violência, continuaria a praticar a sua tirania e a vida prosseguiria a girar como a 

bolandeira. 

 
2.2 Tonho e o seu legado: a masculinidade imposta 

 
 

Tonho, o filho do meio, agora na posição de filho mais velho, trabalhava de  

sol a sol guiado pelo movimento circular da bolandeira, ora cortando e/ou 

carregando feixes de cana, ora mexendo o tacho de rapadura. Apesar de jovem, 

contando apenas vinte anos de idade, o seu semblante revelava um homem 

extenuado e sem esperanças. Na fazenda, não havia empregados, pois a renda da 

produção não era suficiente, e, mal dava para a subsistência da família, sendo 

desta, a incumbência de realizar todo o trabalho braçal. Assim, a vida de Tonho 

resumia-se a essa rotina, tal como a vida de um escravo. Juntamente com a mãe e o 

irmão mais novo, levantava quando ainda estava escuro e só finalizava a jornada 

com o cair do dia. Tinha como destino vingar a morte do seu irmão mais velho, 
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Inácio, assim que o sangue da camisa usada por ele no dia da sua morte tivesse 

amarelado. A mesma se encontrava exposta no varal. Tal fato tinha o objetivo de 

lembrar a Tonho, da “sua obrigação”. O rapaz, a princípio, parecia conformado com 

seu destino, assentia a todas as orientações feitas pelo pai. Todavia, ele não fizera 

essa escolha, ou qualquer outra, ademais, questionava sobre os motivos que o 

fariam participar daquele código de honra. Cabia a Tonho apenas cumprir a 

determinação daquele que representava a lei, para que a tradição fosse mantida. 

Assim fizeram os seus antepassados, homens, de diferentes gerações, e, diga-se de 

passagem, mortos pela mesma causa: a manutenção da honra, cujos retratos os 

apresentavam na parede da sala, de modo a conservar a honrada memória daquele 

grupo familiar. Sobre a memória Halbwachs defende que: 

 
A memória coletiva se distingue da história sob pelo menos dois 
aspectos. Ela é uma corrente de pensamento contínuo, de uma 
continuidade que nada tem de artificial, pois não retém do passado 
senão o que ainda está vivo ou é capaz de viver na consciência do 
grupo que a mantém (HALBWACHS, 2006, p. 102). 

 
Para Tonho, aqueles retratos rememoravam o que seu pai repetia dia após 

dia, numa reiteração contínua dos seus propósitos na consciência do rapaz. Porém, 

Tonho não se via representado naqueles rostos sisudos, nem ao mesmo tempo, via 

sentido na prática daquele código absurdo, que condicionava seus antepassados 

como autênticos exemplos a serem seguidos. No silêncio da sala, ao fitar os 

retratos, havia na sua face uma enorme interrogação, denunciando o estranhamento 

e a dificuldade de compreender, porque o sacrifício feito por aqueles homens 

resumia as suas vidas, e, enobrecia o nome da sua família. Não obstante, o cansaço 

do trabalho que consumia o seu corpo, e, o fato de nunca ter saído daqueles 

arredores, Tonho, parecia sentir que a vida poderia ter outros contornos, o que já 

seria talvez, o prenúncio de vislumbrar outras paragens, outros modos de viver. 

Mesmo assim, tentava, no seu íntimo, justificar aquele combate, e, a condição 

imposta para que um homem obtivesse a honra. Observa-se então, que a 

concepção de honra apresentada, no filme, remete ao duelo da Idade Média, e ao 

conceito de “macho divinizado”, pois, de acordo com Pedro Paulo de Oliveira: 

 
O duelo entre cavaleiros sempre esteve associado à honra 
masculina, bem como à coragem e ao sangue frio para defendê-la. A 
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honra era uma expressão do poder de sangue e da qualidade da 
estirpe aristocrática. Funcionava como um signo da dignidade e da 
reputação de um indivíduo pertencente a uma determinada linhagem. 
Para os remanescentes cavaleiros do fim da era medieval e mesmo 
para seus descendentes, ser chamado de covarde era o pior insulto 
que alguém poderia receber, pois isso conspurcava sua honra, 
atingindo uma dimensão temporal que compreendia seu passado 
social e a sua origem, colocando em dúvida também o caráter de sua 
prole e de toda a sua descendência futura (OLIVEIRA, 2004, p. 23). 

 

Era este o sentimento, que, no transcorrer da narrativa, desencadeou em 

Tonho uma profunda crise existencial, sentia-se dividido entre o desejo de recuar e o 

preço da desonra. Para fins de restituição, pois, da honra à família. Imbuído do 

poder, que detinha sobre o filho, o pai exigia a consumação do ato. Tonho estava 

marcado, era o homem destinado àquele evento, sentia-se, entretanto, à revelia, 

fragilizado. O seu corpo era a superfície de inscrição dos acontecimentos. O corpo é 

o ponto de articulação com a história (FOUCAULT, 2008). 

Havia, no interior do rapaz, um apelo silencioso, para que ele se desviasse do 

caminho traçado pelos seus antecessores e pelo seu pai, contudo, ao mesmo 

tempo, sentia-se impelido a reiterar os valores que o vinculava àquele grupo social, 

de modo a manter a sua integridade moral e garantir a imagem de homem, exigida, 

por aquela sociedade sexista, na qual vivia. Essa imagem se inscrevia no seu 

próprio corpo. Sentia-se acuado, sabia que pagaria um preço muito alto, caso 

desobedecesse ao seu pai. Segundo as palavras de Foucault: 

 
O corpo também está diretamente mergulhado num campo político; 
as relações de poder têm alcance imediato sobre ele; elas o 
investem, o marcam, o dirigem, o supliciam, sujeitam-no a trabalhos, 
obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais. Este investimento 
político do corpo está ligado, segundo relações complexas e 
recíprocas, à sua utilização econômica; é numa boa proporção, como 
força de produção que o corpo é investido por relações de poder e de 
dominação; mas em compensação sua constituição como força de 
trabalho só é possível se ele está preso num sistema de sujeição 
(FOUCAULT, 2004, p. 25). 

 

A dificuldade de Tonho em lidar com a realidade na qual estava inserido 

refletia o preço que homens tiveram que pagar para se conceberem “homens” e 

ganharem reconhecimento. O modo como foram inseridos na vida em sociedade, 

baseava-se em um modelo de comportamento, que tinha como um dos objetivos a 

cerceamento dos sentimentos, para que estivessem habilitados a atender as 
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demandas exigidas pelo seu grupo social, entre estas, os diferentes exercícios de 

poder. “O homem não escolhe o que quer ser, isto já foi feito socialmente” 

(NOLASCO, 1993, p.103). Tonho habitava um mundo onde a representação do 

masculino era calcada no arquétipo do herói, aquele que não podia recuar, pois 

recuar seria sinônimo de fraqueza, característica não apropriada a um homem, o  

que acarretaria à sua reputação danos piores que a derrota. 

Em contrapartida, no meio dessa crise, Tonho recebia o apoio do seu irmão 

mais novo, a única pessoa com quem podia confidenciar as suas angústias sem 

constrangimento. O irmão de Tonho era um garoto ainda sem nome, ao qual, todos 

chamavam de “Menino”. É dele a primeira imagem do filme, abrindo a primeira cena. 

Chapéu de couro na cabeça, andando sempre para frente, como se seguisse um 

caminho sem volta. A escuridão da noite ocultava a sua face, ouvia-se apenas a sua 

voz. Narrador dessa história e de muitas outras, esta personagem era, antes de 

tudo, um transgressor. O menino apresentou-se fazendo as seguintes assertivas: 

 
Meu nome é Pacu. É um nome novo. Tão novo, que ainda num 
peguei costume. Tô aqui tentando alembrá uma história. Às veis eu 
alembro, às veis eu esqueço. Vai ver que é porque tem outra que eu 
não consigo arrancá da cabeça. É a minha história, de meu irmão e 
de uma camisa ao vento... (SALLES, 2001). 

 

Ao término do discurso de apresentação do menino, segue uma das mais 

significativas imagens do filme: uma camisa manchada de sangue sacudindo ao 

vento e diante dela, a família a observá-la. Na seguência surge imponente a 

bolandeira, inicialmente filmada de cima para baixo, essa engrenagem simbolizava a 

vida circular do grupo familiar, que em torno dela trabalhava: O pai tocava os bois, 

Tonho moía a cana, a mãe recolhia o bagaço, o menino trazia a cana e tudo se 

repetia. A princípio, essas primeiras cenas do filme aguçam os sentidos e a atenção 

do espectador que aguarda talvez, pelo grande e inusitado acontecimento que 

mudaria o ritmo das trajetórias daquelas personas. Nesse sentido, Munsterberg 

defende que: 

 
A cena que desperta o interesse certamente transcende a simples 
impressão de objetos distantes e em movimento. Devemos 
acompanhar as cenas que vemos com a cabeça cheia de idéias.  
Elas devem ter significado, receber subsídios da imaginação, 
despertar vestígios de experiências anteriores, mobilizar sentimentos 
e emoções, atiçar a sugestionabilidade, gerar idéias e pensamentos, 
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aliar-se mentalmente à continuidade da trama e conduzir 
permanentemente a atenção para um elemento importante e 
essencial – a ação (MUNSTERBERG, 1983, p. 27). 

 
Percebe-se, de antemão, que o ritmo recursivo caracteriza a narrativa e faz 

crescer no espectador a ânsia pela cena que romperá o círculo. As rupturas são 

iniciadas pelo menino, que desde o início tinha a palavra não autorizada. Seu 

comportamento e relação afetuosa com o irmão destacavam-no dos demais 

membros da família. O discurso do garoto denunciava o seu posicionamento em 

discordância com os preceitos que determinavam a vida naquele lugar. Não via 

sentido na violência perpetrada, ao longo de gerações da sua família, além disso, 

estava com Inácio, o irmão mais velho, quando este fora assassinado. A criança 

brincava montado ao pescoço do irmão mais velho, num fim de tarde ensolarado, 

numa tagarelice sem fim, quando Inácio tombou. Ele trazia ainda muito fulgente a 

imagem e a dor desse evento, pois, repetidas vezes, tinha pesadelos com a terrível 

cena e precisava ser consolado por Tonho. Na família, era o único capaz de externar 

emoção, conseguia rir e encontrar motivos para brincar naquele contexto 

inadequado à infância. Fazia uso de uma liberdade não concedida, conforme 

Resende assinala sobre a realidade infantil: 

 
Sua postura, marcantemente crítica, se volta não só às atitudes 
brutais e impostoras, do homem feito [...] mas, também, para a 
realidade social vigente, através do seu confronto com o mundo de 
liberdade. Nesse confronto, a criança é mediadora entre o plano real 
e o ideal, em conseqüência das transformações, de que apenas ela 
poderá dar conta, calcadas na preservação do contato livre e 
sensível com o mundo e os homens (RESENDE, 1988, p. 54). 

 

Atinente a isso, o garoto revelava preocupação, para com o irmão Tonho, e 

declarava a sua amizade, ao insistir que este desobedecesse ao pai e não 

praticasse a violência contra o filho dos Ferreira. Ele sabia de antemão, que esse 

episódio resultaria em equivalente situação para Tonho. “O discurso é ao mesmo 

tempo um instrumento e um efeito do poder” (HUTCHEON, 1991, p. 235). A criança 

não acreditava na funcionalidade daqueles valores construídos há tempos e 

mantidos religiosamente pelo pai. Desejava navegar por outras águas, trilhar outros 

caminhos e viver outras histórias. Não se conformava que os limites da fazenda 

fosse os limites dos seus sonhos, enfim, da sua vida. Por isso teimava para que 

Tonho desse outro rumo à sua existência. De acordo com Souza, “no contexto 
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patriarcal tradicional, a distância entre o homem e o menino é imensa. O patriarca, 

como autoridade praticamente absoluta, tinha até o direito de morte sobre o seu 

filho” (SOUZA, 2003, p. 139). O menino enfrentava a autoridade do pai, quando 

durante um jantar persistia em solicitar de Tonho uma mudança de atitude, afinal o 

seu único irmão era aquele com quem podia compartilhar momentos de 

descontração, era o seu igual, conforme sobrevém na quarta cena do filme quando o 

incitava à desobediência dizendo: “-Vai não Tonho! Vai não Tonho!” (SALLES, 

2001). Pela ousada enunciação e arbitrariedade com a qual enfrentara o pai, o 

garoto foi severamente esbofeteado por ele, ali mesmo na mesa, diante da mãe e de 

Tonho. Bourdieu argumenta que: 

 
O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, 
de fazer ver e de fazer crer, de confirmar ou transformar a visão do 
mundo e, deste modo, a ação sobre o mundo; poder quase mágico 
que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força 
(Física ou econômica), só se exerce se for reconhecido, quer dizer, 
ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 2002, p. 14). 

 

Contudo, a violência sofrida não diminuiu a sensibilidade, a antevisão e o 

amor do menino pelo irmão Tonho, confirmado durante toda a contextura, também 

não o intimidou, o irmão mais velho representava a possibilidade de sair daquele 

ciclo e construir outra identidade para as suas vidas. Quando estava a sós com o 

irmão sugeria que Tonho fugisse: “-Tonho tu tem que ir embora” (SALLES, 2001). 

Mas, para este, a obediência era mais forte que o desejo de fugir, ainda que se 

sentisse impulsionado a romper com os pré-requisitos históricos da sua família e, 

não tivesse nenhum sentimento de pertença àquelas tradições, por hora, não se 

sentia seguro o bastante para assumir outra identidade de homem, posto que 

nutrisse uma revolta contida. Tomaz Tadeu da Silva discute a revolta das 

identidades culturais contra os regimes dominantes de representação enquanto 

“política de identidade”: 

 
Há uma revolta das identidades culturais e sociais subjugadas contra 
os regimes dominantes de representação. É essa revolta que 
caracteriza a chamada “política de identidade”. Os “universais” da 
cultura são sistemas de significação cuja pretensão consiste em 
expressar o humano e o social em sua totalidade. Eles são, 
entretanto, sempre e inevitavelmente representação: construções 
sociais e discursivas parciais e particulares dos grupos que estão em 
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posição de dirigir o processo de representação (SILVA, T., 2006, p. 
33). 

 

Essa revolta é explicitada no filme, através da reação do garoto à patriarquia. 

Ele não se dobrava ante ao autoritarismo e dominação imposta pelo pai e se 

recusava a responder pela manutenção de um código de honra, no qual a morte 

prevalecia sobre a vida, retrucando consigo mesmo: “O pai disse que é olho por 

olho. E foi olho de um por olho de outro. Olho de um por olho de outro, que todo 

mundo acabou ficando cego. Em terra de cego quem tem um olho só, todo mundo 

acha que é doido” (SALLES, 2001). Esse discurso do menino nos remete a Foucault 

quando debate sobre um dos princípios de exclusão da palavra daquele que é 

considerado louco, pela sociedade: 

 
Desde a alta Idade Média, o louco é aquele cujo discurso não pode 
circular como o dos outros: pode ocorrer que a sua palavra seja 
considerada nula e não seja acolhida, não tendo verdade nem 
importância [...]; pode ocorrer também, em contrapartida, que se lhe 
atribua, por oposição a todas as outras, estranhos poderes, o de 
dizer uma verdade escondida, o de pronunciar o futuro, o de 
enxergar com toda ingenuidade aquilo que a sabedoria dos outros 
não pode perceber. É curioso constatar que durante séculos [...] a 
palavra do louco não era ouvida, era escutada como uma palavra de 
verdade. Ou caía no nada – rejeitada tão logo proferida; ou então 
nela se decifrava uma razão ingênua ou astuciosa, uma razão mais 
razoável do que a das pessoas razoáveis (FOUCAULT, 2009, p. 10- 
11). 

 

Nessa alocução, o menino contraria o adágio popular, e assume de certo 

modo o olho do louco, numa constatação de que possuía um olho transgressor, 

convivendo com uma cegueira absoluta. Capaz de ver para além da realidade vivida, 

e buscando proteger-se dela, resvalava para o seu mundo particular, onde o preceito 

era a fantasia, lá se sentia seguro e protegido, transportava-se para uma espécie de 

“Pasárgada”. Esse mundo idealizado do menino, logo seria preenchido por um livro 

que receberia de presente, pela magia de um circo que iluminaria a sua vida e por 

fim, por um nome, “Pacu”, que lhe daria a identidade, e anunciaria a sua completa 

liberdade. “É partir desta perspectiva que se ultrapassam as concepções fixistas, 

ahistóricas e essencialistas da cultura que fomentaram visões fechadas da 

identidade durante muitas décadas” (CANCLINI, 2003, p. 8). 
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No entanto, o seu irmão ainda não conseguia desvincular-se da funérea 

herança. Chegou então o dia em que o pai entregou o rifle e as botas a Tonho para 

que este realizasse o acerto de contas, que ele considerava “negócio de homem 

para homem, olho no olho” (SALLES, 2001). Tonho segue na direção das terras dos 

Ferreira, que segundo o menino, parte delas pertencera a sua família outrora. A terra 

fora o estopim para o derramamento de sangue que nunca mais cessara. O rapaz 

ficou de tocaia e calculou a emboscada para o filho mais velho dos Ferreira, cujo 

nome era Isaías. Correu pela capoeira com um misto de medo e ânsia, e para se 

livrar da macabra responsabilidade, se embrenhou entre os bois no curral, 

comportava-se hora como bicho acuado, hora como caçador. Tonho viu quando 

Isaias tirou a arma da cintura e guardou-a. Desarmado e indefeso, Isaias começou a 

tirar leite da vaca ao lado do avô e patriarca Ferreira. Nesse momento Tonho grita “– 

Vim cobrar o sangue do meu irmão” (SALLES, 2001), e foi tomado por uma espécie 

de êxtase que o deixou perplexo, ao ver a sua vítima olhando-o nos olhos  e 

correndo em disparada por entre a vegetação seca, e por uma violência que o fez 

perseguir o alvo, como se caçasse um bicho, sem nenhuma chance de defesa. 

Tonho acertou o homem no peito, que caiu com o primeiro disparo. 

O rapaz observava a certa distância que ele gemia e rastejava em sua 

direção, como um lagarto na terra ressequida, olhando no fundo dos olhos  de 

Tonho, a princípio parecia pedir clemência, mas em seguida ria num gozo mortal. 

Nesse momento, Tonho foi tomado por uma espécie de insanidade que até então 

desconhecia, certamente, resultante da coação paterna, de que sempre foi vítima, 

aproximou-se para dar o último tiro, mas o homem morreu a seus pés. Por um 

instante, Tonho pareceu sentir-se aliviado, porém havia de concluir o ritual. A coação 

sofrida por Tonho, até a culminância do evento remete às tiranias vivenciadas na 

intimidade familiar. Conforme aponta Sennet: 

 
A intimidade é um terreno de visão e uma expectativa de relações 
humanas. É a localização da experiência humana, de tal modo que 
aquilo que está próximo às circunstâncias imediatas da vida se torna 
dominante. [...] A expectativa é de que quando as relações são 
chegadas, elas sejam calorosas; é uma espécie intensa de 
sociabilidade que as pessoas buscam ter, tentando romper as 
barreiras do contato íntimo, mas se essa expectativa é frustrada pelo 
ato. Quanto mais chegadas são as pessoas, menos sociáveis, mais 
dolorosas, mais fratricidas serão suas relações (SENNET, 1998, p. 
412). 



63 
 

 
 
 

Durante a película pode-se observar o quanto havia de sofrimento em Tonho 

provocado pela intolerância do pai, confirmando assim o pensamento de Sennet. 

Ao término da empreitada, Tonho encontrou o senhor Breves, devolveu-lhe o 

rifle, e acompanhado por ele foi até a sede da fazenda da família rival, segundo 

mandava o ritual. O pai de Tonho pediu licença ao patriarca Ferreira para que seu 

filho prestasse as incelenças ao morto. Tonho apresentou-se ao ancião como o 

assassino do seu neto mais velho. 

Toda cena desenrolou-se sem nenhuma emoção por parte do avô do morto; 

no entanto, Tonho demonstrava nervosismo e insegurança diante de todo aquele 

cerimonial fúnebre. Sua tortura prolongou-se noite adentro. Nessa oportunidade, ele 

foi apresentado à comunidade ali presente, para que todos soubessem que seria o 

próximo a morrer. Fora apresentado, inclusive, àquele que viria a ser seu algoz, o 

agora, filho mais velho do clã dos Ferreira, o qual já trazia no olhar o peso da 

violência, que, em breve estaria obrigado a praticar. Por suas mãos recuperar-se-ia 

o trágico rito. Para Edgar Morin: “A espécie humana é única para a qual a morte está 

presente durante a vida, a única que faz acompanhar a morte de ritos fúnebres, a 

única que crê na sobrevivência ou no renascimento dos mortos” (MORIN, 1970, p. 

13). Durante o velório, os homens da família do morto agiam com frieza, enquanto a 

demonstração de sentimento ficava por conta das mulheres: irmãs, mãe e viúva, 

além delas, as carpideiras, que é um grupo de rezadeiras, característico do sertão, 

formado normalmente por mulheres idosas, treinadas em rezas especiais na forma 

de cantorias, utilizadas para encomendar a alma do morto. Elas também são 

treinadas para chorar e enfatizar o tom trágico do cerimonial. Pois lá estavam elas 

pranteando o morto com lágrimas, rezas e incelenças, cantando: “- Adeus meu 

irmão, adeus meu irmão.../ até o dia do juízo.../ eram seis amantes irmãos...” 

(SALLES, 2001). Como observa Neitzel sobre o papel das rezadeiras no sertão: 

Ao pronunciar as palavras adequadas encantatórias, as rezadeiras 
passam ao papel de seres intermediários que aproximam o homem 
da divindade, pois não só revelam o pensamento humano como o 
divino, propiciando a elevação espiritual, a conversão, a comunhão 
do homem a Deus (NEITZEL. 2004, p. 105). 

 

A cena desenrolava-se com tanto teor dramático, admitindo, de certo modo, 

uma alusão à tragédia grega. O teor dramático era ainda mais potencializado pela 

extrema proximidade entre os rivais. Para Foucault (2008) a emergência é o ponto 

de surgimento. É a entrada em cena das forças, é um lugar de afrontamento, um 
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“não-lugar”, onde os adversários percebem que não pertencem ao mesmo espaço e 

as forças se colocam em combate e assim homens dominam outros homens, 

impondo obrigações e direitos e fazendo violência. Tonho sentia-se cada vez mais 

deslocado, o olhar das pessoas sobre ele o constrangia. Enquanto o seu pai 

comportava-se com altivez, esboçando o orgulho e a honra retomada, como um 

comandante diante do seu exército, que acabara de vencer uma batalha. Como diz 

Bourdieu: 

 
O privilégio masculino é também uma cilada e encontra sua 
contrapartida na tensão e contensão permanentes, levadas por  
vezes ao absurdo, que impõe a todo homem o dever de afirmar, em 
toda e qualquer circunstância, sua virilidade. Na medida em que ele 
tem como sujeito, de fato, um coletivo – a linhagem ou a casa -, que 
está, por sua vez, submetido às exigências imanentes à ordem 
simbólica, o ponto de honra se mostra, na realidade, como um ideal, 
ou melhor, como um sistema de exigências que está votado a se 
tornar, em mais de um caso, inacessível. A virilidade entendida como 
capacidade reprodutiva, sexual e social, mas também como aptidão 
ao combate e ao exercício da violência (sobretudo em caso de 
vingança), é, acima de tudo, uma carga (BOURDIEU, 1999, p. 64). 

 

Tonho experimentava diante de todos os presentes e parentes do morto, um 

misto de vergonha e culpa. Ao final de todo aquele cerimonial o avô do morto fez as 

seguintes advertências a Tonho: “- Quantos anos tu tem? E o rapaz responde: “- 20”. 

O ancião então diz: “A tua vida agora tá dividida em dois. Os 20 anos que tu já viveu 

e o pouco tempo que te resta para viver. Tu já conheceu o amor? Pois nem vai 

conhecer. Tu tá vendo aquele relógio ali? Cada vez que ele marcar mais um, mais 

um, mais um... Ele vai tá te dizendo: menos um, menos um, menos um... “(SALLES, 

2001). O velho patriarca amarrou-lhe uma fita preta ao braço seguida de uma 

predição: “- De um morto para outro” (SALLES, 2001). Esclarecendo-lhe sobre a sua 

sentença de morte. O avô de Isaías aceitou a solicitação feita por Tonho, de uma 

espécie de trégua, cuja duração seria até a próxima lua cheia, ou seja, enquanto o 

sangue não amarelasse na camisa de seu neto. Depois disso, seria a vez de Tonho 

morrer. Impunha-se assim ao herdeiro, a malévola herança. Na perspectiva 

defendida por Bourdieu: 

 
O herdeiro é herdado, apropriado à herança, não precisa de querer, 
quer dizer, de deliberar, de escolher ou de decidir conscientemente 
para fazer o que é apropriado, aquilo que convém aos interesses da 
herança, da sua conservação e do seu aumento: embora possa não 
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saber nem o que faz nem o que diz, ele nunca fará nem dirá nada 
que não esteja em conformidade com as exigências da herança 
(BOURDIEU, 2002, p. 84). 

 
É nesse mesmo sentido, que o chefe da família Ferreira deu a Tonho, a 

certeza de que as coisas ocorreriam nos moldes da tradição. Após o enterro, Tonho 

retornou para casa com a certeza do cumprimento com a obrigação e de que sua 

vida estaria dividida em duas partes: antes e depois de matar. Tomou consciência  

de que a existência agora era muito pequena para o tamanho dos sonhos que 

poderia viver, e, sentiu-se com medo, frágil, pois a consumação do ato não lhe 

trouxe nenhum saldo, e a prática de toda aquela violência em nada resultou para  

ele, a não ser no estreitamento da sua vida, enquanto que, para o seu pai, a honra 

da família estava mantida. 

Diante disso, o patriarca demonstrava grande orgulho, mesmo sabendo que 

Tonho seria o próximo a morrer, uma vez que, sua honra valia mais que a vida do 

próprio filho. Agia com naturalidade em relação à eminência de morte do rapaz, fazia 

a Tonho, algumas recomendações: ele não deveria sair sozinho nem se afastar 

muito da casa O pai chegava a ser impiedoso frente às circunstâncias enfrentadas 

pelo filho naqueles dias, atribuindo a este, uma série de obrigações, antes que 

chegasse o dia da sua sentença: “Agora tu precisa resolver tudo até o dia da lua. Dá 

um rumo nas coisa. Me ajudá na moenda e consertar o telhado, pra se chover esse 

ano...além do telhado, tem de levar a rapadura pra vender na vila” (SALLES, 2001). 

Para Tonho, restava-lhe esperar por sua sentença. As noites tornaram-se longas, já 

não eram tão fáceis as conversas e brincadeiras com o irmão mais novo, estava 

taciturno. Nesse tempo, ele já pensava que o seu destino também se repetiria com o 

menino. Ademais, mal sabia ele as surpresas que o tempo lhe reservava. 

2.3 A personagem da mãe: o silêncio como enunciação 
 
 

A posição da mulher na sociedade patriarcal era equivalente à da criança, a 

ela não era dado espaço para emitir opinião, e muito menos ainda, poder decisório. 

As esposas e mães observavam, sentiam e silenciavam frente à autonomia 

masculina. Em Abril Despedaçado, a mulher apresenta-se sob o estereótipo da 

submissão feminina, própria do contexto acima referendado, tendo em vista, o 

comedimento, e, a aparente aceitação, diante do trágico destino que já lhe tirou o 

filho mais velho, e, certamente se repetiria com os dois que ainda restavam. Sua 
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face estava marcada pelo sofrimento, o olhar vazio traduzia o cansaço, artífices na 

luta pela sobrevivência. O semblante da mãe refletia o desencantamento com a 

ausência de alternativas de vida para os filhos. Toda essa caracterização era ainda 

mais acentuada pelo figurino da personagem, cujas vestes eram sempre escuras, 

configurando um eterno luto. A roupa preta é uma manifestação do luto, enquanto a 

alegria se manifesta em roupas vistosas (MUNSTERBERG, 1983). Seus cabelos 

nunca estavam à mostra, sempre presos e cobertos por um lenço. Portanto, a sua 

imagem não apresentava nenhum traço de vaidade feminina, e as adversidades do 

trabalho a fazia parecer bastante envelhecida. Falci, sobre a vida das mulheres no 

sertão assegura: 

 
Mulher casada passava a se vestir de preto, não se perfumava mais, 
não mais amarrava seus cabelos com laços de fitas, não comprava 
vestidos novos. Sua função era ser “mulher casada” para ser vista 
somente pelo marido. Como mulher-esposa, seu valor perante a 
sociedade estava diretamente ligado à “honestidade”, expressa pelo 
seu recato, pelo exercício de suas funções dentro do lar e pelo 
número de filhos que daria ao marido (FALCI, 1997, p. 269). 

 

Presa naquele mórbido sertão, a religiosidade era para a personagem, em 

questão, o refúgio de sublimação da sujeição. Mantinha, em casa, um altar com 

imagens de santos, do qual se ocupava quando não estava na lida da fazenda ou da 

casa, imergindo no espaço do sagrado, onde quase em forma de ruídos e sussurros, 

instituía o seu discurso. “O fato é que a capacidade humana de vida no mundo 

implica sempre uma capacidade de transcender e alienar-se dos processos da 

própria vida” (ARENDT, 2007, p. 133). 

As evidências históricas apontam para o fato de que a família patriarcal do 

Nordeste açucareiro foi a grande responsável pela difusão da fé católica. Sendo 

esta, designada, como mais uma das atribuições femininas, aonde nem sempre a 

Igreja, com seus representantes masculinos, chegava. Eram as mulheres que  

tinham a obrigação de rezar pelos homens da família e salvaguardar o sagrado 

nesse locus, estando eles vivos ou mortos, e, ao mesmo tempo, era a fé, ou seja, a 

crença em soluções sobrenaturais, que alentava as dores das perdas e demais 

vicissitudes experimentadas por elas. O culto a Maria foi largamente difundido na 

região Nordeste. A mãe de Jesus, segundo os preceitos cristãos,  incorpora  a 

pureza e doçura femininas. Modelo de mãe e mulher a ser seguido. Este traço 
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cultural está representado na filmografia aqui analisada, como assaz, na prosa 

literária regionalista brasileira; e, muito embora, o domínio da instituição religiosa 

também fosse falocêntrico, Perrot defende que os homens: 

 
Entretanto, deixam escapatórias para as mulheres pecadoras: a 
prece, o convento das virgens consagradas, a santidade. E o 
crescente prestígio da Virgem Maria antídoto de Eva. [...] de tudo  
isso as mulheres fizeram a base de um contra-poder e de uma 
sociabilidade. A piedade, a devoção, era, para elas, um dever, mas 
também compensação e prazer (PERROT, 2008, p. 84). 

 

A trajetória do enredo, no que se refere à citada personagem, evidencia uma 

mulher que é destinada ao silêncio, para sobreviver num sistema que não admitia a 

sua voz, nem a possibilidade de satisfazer nenhuma vontade. Ainda que o silêncio 

fosse prevalecente, era pleno de sentimento e significado. Movida pelo amor 

maternal e pela impotência de proteger os filhos, rezava e acendia velas diante do 

altar que conservava num dos cômodos da casa, todos os dias lamentando a morte 

do filho Inácio que fora assassinado. Em um desses momentos diz: “- Que você, 

meu filho, encontre entre os mortos a paz que não teve entre os vivos” (SALLES, 

2001). Dedicava orações também aos outros filhos que ainda estavam vivos. 

Reviveu, dolorosamente, a morte de Inácio, na cena em que lavou a camisa deste, 

como se quisesse tirar por completo a mancha de sangue, numa tentativa infundada 

de lhe restituir a vida. A camisa foi retirada do varal para que se cumprisse a 

vingança. Não obstante, o seu comportamento indiciasse uma conformação ou um 

distanciamento ante a sua condição, assistia ao drama que ceifava a vida dos seus 

filhos, mantendo-se silenciosa, diante da tradição da vingança, o que coaduna com o 

pensamento de Neitzel ao afirmar: 

 
Uma mulher que parece impor a si própria um distanciamento da vida 
e uma aproximação da negatividade. Destinada ao silêncio, à 
exclusão, à frustração. A primeira impressão que ela causa é de que 
não pertence àquela realidade, demonstrando [...] desprezo pela 
tradição (NEITZEL, 2004, p. 109). 

 
Essa impressão de distanciamento é também observada na situação de 

subalternidade da personagem feminina e, demonstrada no fato desta estar situada 

no domínio privado, sempre trabalhando em casa ou nos limites da fazenda, e, 

durante toda a película, jamais adentrara no espaço público, como se estivesse 
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completamente alheia à existência dessa outra esfera. Sua rotina era de quase total 

confinamento. Michele Perrot no livro Minha história das mulheres destaca esse 

confinamento sofrido por muitas mulheres: “atuam em família, confinadas em casa, 

ou no que serve de casa. São invisíveis. Em muitas sociedades, a invisibilidade e o 

silêncio das mulheres fazem parte da ordem das coisas” (PERROT, 2008, p. 17). Os 

discursos, que visam naturalizar as desigualdades dos papéis masculinos e 

femininos, são os mesmos que estabelecem as relações de poder, mediante o 

exercício das diversas formas de coerção, entre estas, a violência simbólica, que, 

pela repetição transforma discurso em convenção. Roger Chartier considera a 

violência simbólica do ponto de vista da dominação masculina: 

 
Definir a dominação imposta às mulheres como uma violência 
simbólica ajuda a compreender como a relação de dominação, que é 
uma relação histórica e culturalmente construída, é afirmada como 
uma diferença de natureza, irredutível, universal. O essencial não é, 
portanto, opor termo a termo uma definição biológica e uma definição 
histórica da oposição masculino/feminino, mas, antes, identificar os 
discursos que enunciam e representam como “natural” (portanto, 
biológica) a divisão social (portanto, histórica) dos papéis e das 
funções (CHARTIER, 2002, p. 96-97). 

 

Além disso, quanto à personagem da mãe em Abril Despedaçado, a sua 

identidade foi totalmente suprimida, pois, em nenhuma cena, houve referência a seu 

nome, ampliando, sobremodo, o significado da sua condição de subalternidade. 

Assumindo apenas os papéis determinados pelo masculino hegemônico, numa 

relação de total submissão. Os diálogos entre mulher e marido eram raros e sempre 

refletiam os interesses deste último: honra, vingança, morte. A mãe era de poucas 

falas, e, mostrava-se endurecida, inclusive no trato com os filhos. Seu silêncio 

denunciava certa resignação com a sina dos meninos, no entanto, não evidenciava 

fragilidade frente às contingências. Ao invés disso, a ela, era conferida uma dupla 

jornada de trabalho, pois, além de realizar as tarefas domésticas, ajudava em todas 

as atividades exercidas pelos homens da família, na lavoura e na produção da 

rapadura. Durante quase todo o filme, transparece a certeza de que jamais 

esboçaria qualquer reação diante do opressor, assumindo assim, a conveniência  

dos dominados, todavia, resguardava-se para, em seguida, surpreender e 

revolucionar no futuro. Menezes entende que: 
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A violência da história de silêncio de muitas “severinas” foi a certeza 
de que a memória é revolucionária e de que uma geração hoje vive 
os frutos dessa revolução que atordoa e incomoda [...]. Precisamos 
dialogar com seu tempo, resgatar a história não contada, não apenas 
para recontá-la, mas para mostrar que ela pode adquirir outro sentido 
(MENEZES, 2002, p. 22). 

 

Por hora, a exemplo dos filhos, a mulher estava subjugada ao marido e às 

suas regras, e não apresentava a priori nenhuma reação. “Através desses 

mecanismos, a mulher era relegada em última análise, ao silêncio; era o preço para 

continuar num sistema que não lhe permitia nenhuma voz, nem a possibilidade de 

realizar o seu desejo” (KAPLAN, 1995, p. 77). A comunicação não-verbal, 

apresentada no olhar, nas expressões faciais e gestuais, nesse caso, fortaleceu o 

objetivo do filme que enfatiza o silêncio enquanto estratégia de resistência ao 

patriarcado, capaz de extrapolar o poder de significação da linguagem verbal. A 

personagem construiu então, outra perspectiva de se enfrentar uma verdade 

ameaçadora, que dividia o mundo, mantendo e regulando formatos de violência, 

através de um discurso falocêntrico e opressor. Perspectiva esta, necessária para 

resguardar o momento oportuno, em que entraria em ação e introduziria a sua 

verdade, indo de encontro a todo um sistema que por meio da força se mantinha. 

Michel Foucault questiona: 

 
Como se poderia razoavelmente comparar a força da verdade com 
separações como aquelas, separações que, de saída, são arbitrárias, 
ou que, ao menos, se organizam em torno de contingências 
históricas; que não são apenas modificáveis, mas estão em perpétuo 
deslocamento; que são sustentadas por todo um sistema de 
instituições que as impõem e reconduzem; enfim, que não se 
exercem sem pressão, nem sem ao menos uma parte de violência 
(FOUCAULT, 2009, p. 13-14). 

 

Tal comportamento da mulher suscitava mecanismo de defesa e resistência, 

comprovado por meio do enredo, naquele contexto marcadamente masculino, cuja 

violência simbólica incidia principalmente sobre ela, a mulher não agia pelos 

mesmos meios do homem que, a todo o momento, colocava à prova o seu vigor 

físico. Para Bourdieu “A virilidade é construída diante dos outros homens, para os 

outros homens e contra a feminilidade, por uma espécie de medo do feminino” 

(BOURDIEU, 1999, p. 67). Essa necessidade de afirmação dos homens deixa 

transparecer a insegurança destes, diante das mulheres, que, para eles são o seu 
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real adversário. Estas, em nenhum momento têm a necessidade equivocada de 

provar que são fortes, pois a sua coragem se consolida por outros contornos, das 

quais lançam mão no ápice de uma crise, para assim, assumir o controle da 

situação, diferentemente, daquelas largamente utilizadas pelos homens que sempre 

visaram dominar pela força a outros que transgredissem os códigos por eles 

empreendidos, sendo as mulheres com suas transgressões os principais alvos da 

intolerância masculina, segundo assinala Kaplan: 

 
No que se refere ao fato de o patriarcalismo simplesmente não poder 
tolerar uma mulher que transgrida a posição preparada para ela [...] 
há brechas através das quais o ódio subjacente por sua recusa à 
dominação explode de maneira incontrolável (KAPLAN, 1995, p. 
119). 

 

Conforme ocorre, no filme Abril despedaçado, diante de tantas demandas, 

observa-se que reações inusitadas por parte da mulher, permitem o surgimento de 

outras conjunturas, que endossam as dinâmicas de poder exercido por elas. 

A masculinidade sempre foi tendenciosa ao obscurecer a mulher, ao dar ao 

feminino a conotação de algo proibido ou menor. Esta inclinação evidencia, 

sobretudo, a dificuldade dos homens em lidarem com a sua afetividade, pois, o 

campo do sentimento sempre se constituiu numa ameaça para eles, da qual, 

deveriam manter distanciamento, sob pena, de tornarem vulneráveis os ideais 

masculinos calcados na virilidade e na violência. Na referida película essa ausência 

de sentimento é marcante entre o casal Breves. Nenhuma palavra ou gesto que 

evoque a menor afabilidade. Os diálogos lacônicos, conduzidos pelo marido, sempre 

tratavam da necessidade da vingança e da manutenção da honra, ao que a mulher 

acatava sem esboçar aparente reação. No entender de Richard: 

 
O feminino é a voz reprimida pela dominante de identidade, que 
codifica o social na chave patriarcal. Porém, liberar esta voz 
longamente silenciada não implica subtraí-la do campo de tensões  
no qual enfrenta, polemicamente, o masculino (RICHARD, 2002, p. 
150). 

 
As pesquisas em torno da condição de vida das mulheres nas regiões mais 

secas do Brasil revelam que as relações conjugais no sertão, sempre foram 

permeadas pela violência. Nem sempre essa violência era física, todavia, assumia 
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as mais diversas formas, identificadas pela indiferença, pelo abandono ou pelo 

desprezo. 

A imponderação masculina em relação ao feminino no Nordeste é também 

percebida pela articulação verbal, que não permitia a percepção das fissuras abertas 

pelas mulheres. De forma silenciosa, elas apoderaram e violaram as convenções 

androcêntricas. Muitas vezes, essas mulheres preferiram escutar a falar, extraindo 

nuances e significados secretos dos discursos dos homens, que eram reveladores 

das suas fraquezas. Assim comporta-se a personagem da mãe, cujo comportamento 

confirma o que Foucault discute sobre os discursos e os silêncios: 

 
Os discursos, como os silêncios, nem são submetidos de uma vez 
por todas ao poder, nem opostos a ele. É preciso admitir um jogo 
complexo e instável em que o discurso pode ser ao mesmo tempo, 
instrumento e efeito de poder, e também obstáculo, escora, ponto de 
resistência e ponto de partida de uma estratégia oposta. O discurso 
veicula e produz poder; reforça-o, mas também o mina, expõe, 
debilita e permite barrá-lo. Da mesma forma, o silêncio e o segredo 
dão guarida ao poder fixam suas interdições; mas, também, 
afrouxam seus laços e dão margem a tolerâncias mais ou menos 
obscuras (FOUCAULT, 1988, p. 96). 

 
Os desdobramentos do filme certificam a resistência e a intervenção da 

personagem, quando, ao final da filmografia, intervém, rompendo com o ciclo de 

morte dos filhos e, desta forma, transgride o controle autoritário sob o qual vivia. 

Embora possamos interpretá-la, inicialmente, numa posição de cumplicidade para 

com as decisões do dominante. A aparente sujeição da mulher, desse modo, não foi 

consolidada ao final da filmografia. “A ação sempre estabelece relações, e tem, 

portanto a tendência inerente de violar todos os limites e transpor todas as 

fronteiras” (ARENDT, 2007, p. 2003). Mediante a “política do silêncio”, a mulher 

revela um poder, capaz de fazê-la resistir à opressão do discurso masculino de 

dominação, contrariando assim, as convenções, que sedimentam, de forma 

dogmática, esse discurso. 

Uma vez que a personagem compreendeu a opressão, na qual estava imersa, 

ela pode aproveitar o silêncio, enquanto forma de resistir à preponderância 

masculina, no uso do discurso verbal, dando margem para a manifestação de novas 

construções do feminino, divergentes daquela construída pela cultura falocêntrica. 

“Se é necessário o silêncio da razão para curar os monstros, basta que o silêncio 

esteja alerta” (FOUCAULT, 2009, p. 13). Sendo assim, o silêncio da mãe reflete as 
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demandas, os desafios, as experiências e os desejos que as mulheres ao seu turno 

silenciaram, para, ultrapassar os limites que a tradição patriarcal a elas impôs, num 

contexto, onde, predominantemente, inexistia a possibilidade de acordos e/ou 

negociações e as predisposições implicavam em reações violentas.  Rocha- 

Coutinho assevera que: 

 
As dedicadas e abnegadas mães e esposas encontraram formas 
especiais e silenciosas de articular sua resistência, em murmúrios 
que se perdiam muitas vezes no coro forte dos homens que as 
sufocavam. Nem vítimas, nem algozes, acreditamos que as mulheres 
ao longo dos anos foram tecendo modos de resistência a esta 
opressão masculina, como forma de exercer um certo controle sobre 
suas vidas a despeito de uma situação social tão adversa (ROCHA- 
COUTINHO, 1994, p. 19). 

 
Desse modo, o silêncio é extremamente positivo na narrativa audiovisual aqui 

analisada e funciona como instrumento de defesa e resistência, desmistificando a 

irracionalidade masculina e permitindo outra forma de se conceber o feminino que, 

em nada, assemelha-se à construção falocêntrica, demonstrada na linguagem 

opressiva. A conotação discursiva dada ao silêncio da personagem feminina, nessa 

filmografia, permite abrir uma brecha para romper com a cultura da dominação, 

possibilitando ao espectador uma “leitura a contrapelo”, cujo enredo se constitui a 

partir das entrelinhas, das lacunas. Enfim, do silêncio, que autoriza recuperar 

imagens, expressões fisionômicas, gestuais e postura, entre outros, dando conta, 

sobretudo, da complexidade das descentralizações, desencadeadas em uma das 

últimas cenas do filme, por um único gesto da mulher. Esta deixa, agora, o homem 

em silêncio e perplexo com a inusitada reação. Mesmo envolvida pela dor, ela 

consegue fazer os remendos nos estragos causados por ele, e remete ao que 

Colling entende do conceito “desconstrução” como sugestão de uma leitura 

desconstrutivista de um texto: 

 
Jacques Derrida desenvolveu o conceito “desconstrução”, teoria 
cética sobre a possibilidade do significado coerente, onde sugere que 
uma leitura desconstrutivista de um texto subverte o que é 
aparentemente significativo, ao descobrir nele contradições e 
conflitos. Para Derrida a diferença dos sexos, não pertence à ordem 
do visível, mas do legível, da interpretação (COLLING, 2004, p. 34). 



73 
 

 
 
 

A princípio, avalia-se a personagem como uma mulher fria, que não refletia, 

criticamente, sobre a sua condição na problemática, na qual estava envolvida, ou 

que, agindo daquele modo, comungava plenamente com aquela realidade. Porém, 

numa outra leitura, entende-se essa conduta, como sendo a forma encontrada para 

a personagem demonstrar o seu descontentamento, concernente ao contexto de 

dominação, cuja consequência foi a morte prematura de dois dos seus filhos. Movida 

pelo ódio, a personagem transgride a tradição, encarnada pelo marido, a quem devia 

respeito e obediência, impedindo a morte do único filho sobrevivente, alterando para 

sempre a ordem dos acontecimentos. Segundo Michelle Perrot: 

 
Os dominados podem sempre esquivar-se, desviar as proibições, 
preencher os vazios do poder, as lacunas da História. Imagina-se, 
sabe-se que as mulheres não deixaram de fazê-lo. Frequentemente, 
também, elas fizeram de seu silêncio uma arma. Todavia, sua 
postura normal é a escuta, a espera, o guardar as palavras no fundo 
de si mesmas. Aceitar, conformar-se, obedecer, submeter-se e calar- 
se. Pois este silêncio, imposto pela ordem simbólica, não é somente 
o silêncio da fala, mas também o da expressão, gestual ou 
escrituraria (PERROT, 2005, p. 10). 

 

Diante disso, observou-se que, mesmo a mulher vivendo numa conjuntura de 

dominação, conseguiu desvencilhar-se e/ou encontrar meios de resistência. Essa 

ambivalência de conduta, na personagem da mãe, indica a metáfora construída a 

partir do silêncio da mesma. Esse silêncio repleto de significados que chega a ser 

esclarecedor do ardil, engendra o exercício de poderes, onde um fio liga-se a outro e 

convida o receptor a experimentar sentimentos, diante de um drama que toma para 

si. Estes sentimentos desencadeiam no espectador uma irremediável vontade de 

fazer justiça àqueles nordestinos, ali representados, com tamanha profundidade, 

dignidade e realismo. Tal qual a proposta iniciada no Cinema Novo, salientada nas 

palavras de Glauber Rocha: “queríamos fazer filmes que tivessem como objetivo a 

realidade brasileira, dentro de uma perspectiva revolucionária” (GERBER, 1977, p. 

11). Pensamos que este também foi o desejo de Walter Salles, ao realizar o projeto 

cinematográfico de Abril Despedaçado. Contar uma história trágica, com 

inimaginável beleza poética, tecendo uma crítica social e política com a  

profundidade e sutileza das entrelinhas. 

O jogo com as cores, o movimento com a câmera, traduz-se em imagens, que 

são verdadeiros ícones do sertão nordestino, além da fantástica interpretação dos 
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atores, em sua maioria nordestinos, que encarnam com densidade o espírito do 

sertanejo, destoando de tantas outras representações caricaturadas do Nordeste, 

tão amplamente difundidas. Esse desejo do cineasta atinge o clímax quando a 

personagem, “Pacu”, rompe um dos fios da teia, ao vestir a indumentária do irmão 

condenado a morrer, de modo semelhante a mais uma de suas brincadeiras. 

Contudo, na realidade da ficção, culmina com o ato heróico de assumir o lugar do 

outro, para livrá-lo do infortúnio. Tal gesto é consolidado pela reação da mãe, diante 

da sua morte, que vai para o enfrentamento na defesa da vida de Tonho, o último 

dos seus filhos, ultrapassando os limites que a ela sempre foram impostos. 

 
O fato é que as mulheres acabaram por tirar da situação limitadora 
resultados positivos, como esse de mais facilmente apreender e reter 
os detalhes, circunstâncias, antes de chegar à síntese da reflexão e 
expressão. Isso quer dizer que as realidades que parecem 
pequenas, os “pormenores” da vida entram mais na composição dos 
fatos “brutos” do real. Na elaboração final, à que se pode chamar 
experiência, resulta num saber em que as plurais facetas da vida 
estão globalmente presentes (BRANDÃO e BINGEMER, 1994, p. 
176). 

 

A reação daqueles, supostamente, enfraquecidos pela opressão, dá ao filme 

um final surpreendente, a mãe aparentemente submissa ao poder do pai, ousa 

romper com a cultura de dominação, a partir das fissuras abertas durante o seu 

silenciamento. Assim, os sujeitos analisados nesse discurso audiovisual, 

modificaram seus comportamentos, ratificando a não existência de papéis ou 

identidades fixas. Em um contexto de tradição rural, homens e mulheres 

encontraram novos arranjos, para viverem suas subjetividades, confirmando a 

decadência de uma ordem social que já não conseguia conter os conflitos 

existenciais, próprios de cada gênero. Estas demandas são perceptíveis no filme, 

em grande parte, pelo jogo de sombras, que são predominantes nas cenas do 

ambiente interno da casa, carregando-o de uma ideologia patriarcal. Já nas cenas 

do plano externo, a luz em abundância, faz referência ao sol escaldante na vastidão 

da paisagem ressequida, suscitando a reflexão acerca da liberdade e das tramas 

das vivências sociais e, suas plurais dimensões. As marcas culturais conservam a 

crença nas diferenças sexuais e na separação entre os sujeitos, como forma de se 

exercer domínio e se estabelecer a submissão. 
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Por outro lado, a forma original, encontrada para aludir a oprimidos e 

opressores, e às perspectivas de inscrição de suas subjetividades, alargam as 

fronteiras do simbólico, admitindo a elaboração de outros sentidos para esses 

oprimidos, que passam a verbalizar os seus desejos e a ocupar o lugar de sujeitos 

das suas histórias. Diante disso, o espectador é forçando a tomar um 

posicionamento e, até mesmo, descobrir outros modos de ver, a ponto, de provocar 

uma reversão dos discursos falocêntricos de dominação. Estas são algumas das 

principais constatações percebidas por nós em relação a essa filmografia. 

No próximo capítulo, traçamos um perfil da mulher nordestina a partir da 

personagem sinha Vitória do romance Vidas secas. Focalizamos também, a 

decadência da ordem masculinista, marcada pela dificuldade de enunciação da 

personagem Fabiano, como também, a desconstrução anunciada por sinha Vitória, 

resultante da sua competência discursiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 SINHA VITÓRIA E OS DESAFIOS DE UMA MULHER NORDESTINA 

 
 
3.1 VIDAS SECAS E A DECADÊNCIA DA ORDEM MASCULINISTA 

 
 

A ficção de Graciliano Ramos destaca-se no cenário literário, sobretudo, pelo 

caráter de denúncia acerca das desigualdades nas relações sociais, principalmente 

no que se refere à exploração do trabalho humano pela sociedade capitalista. Além 

disso, a sua capacidade de descrever fotograficamente, com extremada 

objetividade, o ambiente, as personagens, as mazelas sociais, fatos e realidades 

prenhes de sordidez, marca a sua escrita com a originalidade. O assetismo com o 
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qual constrói a narrativa destaca-o de seus contemporâneos regionalistas, fazendo 

com que ele seja considerado um dos principais expoentes do “romance de 30” no 

Brasil. A obra de Graciliano Ramos contribuiu para dar visibilidade à literatura 

regional do Nordeste, bem como, ao próprio Nordeste, fazendo uma representação 

fiel da sua realidade. Conforme aponta Antonio Cândido sobre a literatura regional 

da geração de 30: “Foi como se a literatura tivesse desenvolvido para o leitor uma 

visão renovada, não convencional, do seu país, visto como um conjunto 

diversificado, mas solidário” (CÂNDIDO, 1984, p. 30). 

Sobretudo, a obra Vidas secas, aqui em análise, surpreende também, no que 

se refere à representação feminina. O autor traz a voz de uma mulher, que 

problematiza questões relativas às margens, num tempo em que o feminino ainda 

não falava por si nem de si. O realismo, em Vidas secas é capaz de desencadear a 

perplexidade e indignação, por meio da construção das imagens que evocam a 

exploração e subjugação do homem pelo próprio homem, confirmando assim, a 

perspectiva literária da geração de 30, pois, ainda de acordo com Cândido: 

 
Os anos 30 foram de engajamento político, religioso e social no 
campo da cultura. Mesmo os que não se definiam explicitamente, e 
até os que não tinham consciência clara do fato, manifestaram na 
sua obra esse tipo de inserção ideológica, que dá contorno especial 
à fisionomia do período (CÂNDIDO, 2000, p. 182). 

 
A produção literária de Graciliano Ramos convida o leitor a pensar na 

possibilidade de outro projeto social, capaz de transformar a realidade, configurando 

desse modo, um discurso literário, engajado politicamente, sem se tornar, contudo, 

mera propaganda político-partidária, o que não compromete a autonomia de sua 

obra e comprova a sua liberdade de pensamento. Desse modo, a referida narrativa 

de Ramos traz uma importante reflexão sobre a temática da resistência e da 

representação da mulher, a partir da personagem sinha Vitória, o que também é 

flagrante em São Bernardo, outro livro do autor, que através da personagem 

feminina, Madalena, convoca o leitor, do mesmo modo, a pensar na propagação de 

novos paradigmas, na convivência entre os sujeitos. 

A obra Vidas secas teve a primeira publicação datada em 1938. O romance é 

narrado em terceira pessoa e, por vezes, há um entrelaçamento entre o discurso do 

narrador e as vozes das personagens, dilacerando, sobremodo, as fronteiras entre 

um e outros. O referido livro está dividido em treze capítulos, cada um constituindo 
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um texto à parte, independentes entre si. Concernente a isso, alguns críticos 

atribuem ao romance o caráter de um livro de contos, que, por sua vez, tenham sido 

escritos e publicados de forma avulsa, e só depois organizados, em um único livro, 

na forma de um romance. Entretanto, a ligação entre os capítulos é instituída pela 

temática retomada, em cada uma dessas partes, estabelecendo o encadeamento 

necessário para que o texto seja uno. Nada obstante, esses aspectos não traduzem 

prejuízos, e, em nada afeta, a importância da obra, enquanto produção literária. A 

análise da condição humana é um dos traços da universalidade da ficção de 

Graciliano Ramos. Conforme argumenta Nelson Coutinho: 

 
A universalidade de Graciliano Ramos é uma universalidade 
concreta, ela se alimenta e vive da singularidade, da temporalidade 
social e histórica. O que lhe interessa não é a exemplificação, 
através da literatura, de teses e concepções apriorísticas: é a 
narração do destino de homens concretos, socialmente 
determinados, vivendo em uma realidade concreta (COUTINHO, C.; 
1974, p. 73). 

 

A narrativa Vidas secas caracteriza-se, principalmente, através da relevância 

dada pelo autor ao meio físico e social, que, tal como é representado, nesse livro, 

constitui tanto universo capaz de aprisionar e aniquilar o homem, quanto de 

impulsioná-lo a buscar saídas, rompendo com a circularidade de um drama, 

inicialmente, insolúvel. Um dos aspectos dominantes do romance é o 

questionamento ao latifúndio da década de 30, no Brasil, como também, o caráter 

psicológico na construção das personagens, que revela um irresistível desejo da 

autoria de desvendar o ser humano, que habita as terras áridas do sertão 

escaldante. O referido autor mergulha profundamente no processo de 

desumanização do sertanejo, que é submetido a condições extremas de 

sobrevivência. Conforme afirma Duarte: 

 
Em Graciliano, o sertão não vira mar. É sempre o árido sertão de 
areias quentes e vegetação retorcida. As areias atrasam o passo de 
seus pobres viventes, a vegetação quase nenhuma sombra oferece 
aos retirantes de Vidas secas. Publicado em 1938, logo no primeiro 
momento do Estado Novo, o romance de Fabiano e Sinha Vitória, 
traz o camponês nordestino em sua caminhada infrutífera em terra 
sempre alheia (DUARTE, 2005, p. 30). 
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Além disso, o texto de Graciliano apresenta linguagem simples marcada pela 

economia de recursos linguísticos, com a ausência quase que total de adjetivos, 

apresentando frases curtas, predominantemente nominais, que inclui as marcas da 

oralidade local, e traduzem sobremaneira, a intenção do autor de torná-la tão 

agreste, quanto é o ambiente que comporta o cenário da história, e, à semelhança 

das personagens aí representados. Como aponta Belmira Magalhães, Graciliano se 

revela um romancista que “embrenhando-se pelas veredas secas do sertão 

nordestino, se torna capaz de contar a história dos países subdesenvolvidos” 

(MAGALHÃES, 2001, p. 13). 

Em Vidas secas, a natureza comanda o passar do tempo, na sucessão de 

dias e noites, seca e chuva. Esse é o relógio que guia a vida Severina, no trato com 

a terra, os bichos e a fome, naquelas paragens. Não havendo, portanto, nenhuma 

referência cronológica a ele. Da mesma forma acontece com o espaço, cujos limites 

não são definidos, não há menção a lugares específicos, contudo, durante a 

narrativa, através das contingências vividas pelos personagens, são dadas as pistas 

de que eles transitam na paisagem seca do sertão nordestino, o que pode ser 

comprovado em várias passagens da narrativa, como pode ser observado inclusive, 

no fragmento a seguir: 

 
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas 
verdes. [...] haviam repousado bastante na areia do rio seco, [...] 
fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros 
apareceu longe, através dos galhos pelados da catinga rala 
(RAMOS, 2000, p. 9). 

 
No primeiro capítulo do romance, a família migra em busca de uma nova 

terra, onde possam trabalhar e sobreviver. O êxodo de Fabiano e sua família era a 

única certeza que possuíam, eles eram eternos retirantes. A seca os empurrava 

cada vez mais para dentro da caatinga e os forçava a caminhar léguas e léguas sob 

o sol escaldante. De resto, nenhuma posse. Nada tinham de seu, a não ser algumas 

tralhas e utensílios, além de uns poucos farrapos de roupas encardidas. Fabiano 

vivia de trabalhar em terras alheias. Eram terras do latifúndio, dos então herdeiros  

de antigos senhores de engenhos e/ou fazendeiros de gado de tradição patriarcal. A 

paisagem era reveladora de que muitos desses latifúndios estavam decadentes, e 

outros foram abandonados por não resistirem ao clima inóspito, que secava a 

lavoura e matava o gado. Após caminharem por longo tempo nas brenhas do sertão 
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e, em tamanha precariedade de água e alimentação, encontraram pouso e trabalho 

numa fazenda. A partir daí, os sucessivos episódios nos apresentam cada um dos 

membros dessa família e os sofrimentos por eles enfrentados, numa realidade 

opressora, onde a secura do lugar revelava também a secura das relações sociais. 

Segundo Neitzel: 

 
O sertão impõe regras próprias de conduta àqueles que nele se 
propõem a viver, e os valores preservados nele, a constituição 
familiar, a distribuição geográfica das fazendas, a vegetação e o 
relevo, a economia pecuária, bem como o mandonismo dos 
latifundiários (NEITZEL, 2004, p. 15). 

 
A família era composta por quatro membros: Fabiano: o pai, sinhá Vitória: a 

mãe, o menino mais velho e o menino mais novo: seus filhos. A eles estão 

agregados ainda os animais de estimação: a cadela Baleia e o papagaio. Este último 

morreu logo no início da narrativa. Na escassez da caatinga, foi preparado e servido 

como refeição para a família. Já a cadela Baleia os acompanha por quase toda a 

narrativa até a sua inevitável morte. A este animal, foram atribuídas características 

tais, que o colocam quase na mesma categoria dos seres humanos aí 

representados. 

Fabiano era um homem sertanejo, vaqueiro de profissão, sem instrução e 

moldado pela aspereza da própria existência. Apesar da limitação discursiva, 

possuía a consciência da sua condição de oprimido, mas diante dela, sentia-se 

impotente. Afligido pelo desamparo e a fome, a sua irracionalidade aflorava. De 

acordo com Antonio Cândido: 

 
O drama de Vidas Secas é justamente esse entrosamento da dor 
humana na tortura da paisagem. Fabiano ainda não atingiu o estágio 
de civilização em que o homem se liberta mais ou menos dos 
elementos. Sofre em cheio o seu peso, sacudido entre a fome e a 
relativa fartura; a curva da sua existência segue docilmente os 
caprichos hidrográficos que lhe dão vida ou morte (CÂNDIDO, 1974, 
p. 38). 

 

A dimensão da sua opressão era demonstrada na falta de traquejo no trato 

com o outro, principalmente, nas relações familiares, no cotidiano. Nesse fragmento 

do primeiro capítulo do romance, tem-se uma amostra do comportamento de 

Fabiano em relação aos filhos. Um homem sem tolerância para com os pequenos. 
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Observa-se desse modo, que Fabiano reproduzia nos meninos a opressão sofrida 

por ele nas relações de trabalho, nas quais se submetia a uma profunda servidão, 

quase na equivalência da relação entre o senhor e o escravo. Ademais, ainda 

respondia como chefe daquela família, pois era o seu provedor, e, sendo assim, 

deveria corresponder às normas do modelo patriarcal: 

 
O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no chão. - Anda, 
condenado do diabo, gritou-lhe o pai. Não obtendo resultado 
fustigou-o com a bainha da faca de ponta. Mas o pequeno esperneou 
acuado, depois sossegou, deitou-se, fechou os olhos. Fabiano ainda 
lhe deu algumas pancadas e esperou que ele se levantasse. Como 
isto não aconteceu, espiou os quatro cantos, zangado, praguejando 
baixo. [...] – Anda, excomungado (RAMOS, 2000, p. 9-10). 

 

Vale salientar que a família compunha uma representação das relações 

sociais, com os seus respectivos mecanismos de opressão, entre os quais, estava o 

poder do pai sobre os filhos. Nolasco discute que “a violência gerada dentro da 

família pelo homem pode ser fruto de sua incapacidade de cumprir a contento as 

exigências “tão nobres”, mas tensas para quem cresceu descobrindo-se no vazio 

das possibilidades” (NOLASCO, 1993, p. 151). Fabiano não dispensava aos 

meninos nenhum tipo de afabilidade e entendia que tinha a responsabilidade de 

torná-los tão brutos quanto ele, pois, no seu entender, só assim conseguiriam 

sobreviver na aspereza do sertão. Sobre as condições precárias de vida, Oliveira 

assinala: 

Vivendo em condições de extrema precariedade e insegurança, 
tendo que se defender de perigos freqüentes e incalculáveis, sem ter 
como assegurar sequer o presente, eles “não têm futuro” no sentido 
literal e metafórico do termo, já que futuro é o espaço dos projetos de 
vida que só os agentes das classes médias podem vislumbrar 
(OLIVEIRA, 2004, p. 228). 

 

A despeito de toda a precariedade e brutalidade em que vivia Fabiano, ele era 

um homem trabalhador, possuía um caráter elevado, tinha sentimentos, embora 

tivesse dificuldade em demonstrá-los. Vivia absorvido pelas atribulações, na luta 

pela sobrevivência. Nas suas reflexões, ele se redescobria homem, ser pensante, 

porém não conseguia da mesma forma converter o pensamento em discurso. 

Quando, num acesso de cólera, pensou em matar o menino mais velho ou 

abandoná-lo na estrada, num impulso voltou-se para a criança e vendo a sua 
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fragilidade: “Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o 

anjinho aos bichos do mato” (RAMOS, 2000, p. 10). 

Apesar disso, Fabiano sentia-se melhor entre os bichos, por vezes com eles a 

sua sensibilidade aflorava, pois se considerava como um deles, um exemplo disso 

era a reciprocidade dos afagos entre ele e a cadela Baleia. Fabiano não precisava 

articular as palavras para se fazer entendido pelos bichos, essa era para ele a 

grande vantagem em ser bicho. Em algumas passagens do romance, o vaqueiro 

comportava-se à semelhança deles: “Cavou a areia com as unhas, esperou que a 

água marejasse e, debruçando-se no chão, bebeu muito. Saciado, caiu de papo pra 

cima” (RAMOS, 2000, p. 14). Fabiano se orgulhava por sentir-se parecido com um 

bicho. Para ele, ser bicho era condição essencial para a sua sobrevivência naquele 

arranjo social. Chegava a repetir para si mesmo: “- Você é um bicho Fabiano. [...] – 

Um bicho (RAMOS, 2000, p. 18). Considerava-se resistente às condições de 

trabalho e ao ambiente hostil da caatinga. Dizia-se forte como um bicho, era capaz 

de vencer grandes adversidades, coisa que, no entender de Fabiano, sendo homem 

acostumado às palavras, como seu Tomás da Bolandeira, seu antigo patrão, não 

conseguiria. O fragmento abaixo caracteriza sobremodo o viver do vaqueiro: 

 
Vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés 
duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. 
Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma 
linguagem cantada, monossilábica e gutural, que o companheiro 
entendia. A pé, não se agüentava bem. Pendia para um lado, para o 
outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com 
as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos – 
exclamações, onomatopéias (RAMOS, 2000, p. 19-20). 

 

Havia momentos, em que as palavras eram danosas para Fabiano. Ele se 

interessava por elas, porém não conseguia dominar-lhes os sentidos nem a escrita, 

na condição de analfabeto. “Com a ausência de um pensamento articulado, o 

personagem via-se limitado ao grunhido e à humilhação que marcavam o cotidiano 

do homem analfabeto e sem horizontes” (DUARTE, 2005, p. 30). As palavras difíceis 

eram as mais admiradas pelo vaqueiro, que ficava a repeti-las, sem, contudo 

apreendê-las, assim, sempre fracassava na luta com a linguagem. As palavras 

estavam sob o domínio de homens sábios como o seu Tomás da Bolandeira. Um 

homem afeito às letras, que em algumas ocasiões, Fabiano desejava imitar. Mas, ao 

mesmo tempo, o vaqueiro refletia sobre o homem, que era letrado e portador de 
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ciência. Segundo o vaqueiro, ele tinha domínio sobre as palavras e agia por outros 

meios, porém, seus conhecimentos eram suplantados pela sordidez do sertão. 

Fabiano via a sabedoria de seu Tomás, no melhor sentido do termo, como algo 

inadequado às leis e à cultura do ambiente agreste, onde vivia. As atribulações do 

sertão aniquilavam aqueles, que não conseguiam adaptar-se a ele. Era, nesse 

sentido, que o vaqueiro referia-se ao seu Tomás da bolandeira: 

 
Ele, Fabiano, muitas vezes dissera: - “Quando a desgraça chegar, 
seu Tomás se estrepa, igualzinho aos outros.” Pois viera a seca, e o 
pobre do velho tão bom e tão lido, perdera tudo, andava por aí, mole. 
Talvez já tivesse dado o couro às varas, que pessoa como ele não 
podia agüentar verão puxado. [...] Seu Tomás da bolandeira falava 
bem, estragava os olhos em cima de jornais e livros, mas não sabia 
mandar: pedia. Esquisitice um homem remediado ser cortês. Até o 
povo censurava aquelas maneiras. Mas todos obedeciam a ele. Ah! 
Quem disse que não obedecia (RAMOS, 2000, p. 22). 

 

Desse modo, seu Tomás da bolandeira não confirmava os comportamentos 

considerados padrões e, normalmente, assimilados pelo homem do sertão, que 

refletia o discurso falocêntrico da força e da violência. O antigo patrão de Fabiano 

era um homem gentil, se fazia entender pela delicadeza e não pelo grito, o que 

causava estranheza às pessoas do lugar, que estavam acostumadas às relações de 

dominação, onde o mais forte subjugava o mais fraco. Apesar do estranhamento 

causado pela diferença em sua maneira de agir, seu Tomás despertava no vaqueiro 

grande admiração e respeito, evocando, mais uma vez, que a brutalidade de 

Fabiano não impedia que ele ratificasse a sua humanidade. O vaqueiro 

assemelhava-se assim, aos contrastes do próprio sertão, transitando entre a 

brutalidade e o sensível: Conforme assinala Neitzel: 

 
Algumas dessas criaturas seguem a regra da violência no sertão, 
outras fogem disso, estabelecendo um universo exuberante e 
fecundo. Dessa forma, o sertão torna-se não o lugar de uma única 
realidade, mas de um signo múltiplo, do diverso, de viveres 
divergentes uns dos outros. Se o “sertão é o mundo” como tal, é o 
lugar do movimento, de contextualizações variadas, mundo original 
cheio de contrastes, modelo do universo (NEITZEL, 2004, p. 113). 

 

Além do mais, Fabiano comparava a linguagem de seu Tomás com os modos 

de seu atual patrão, que, ao contrário daquele, fazia do discurso expressão de 

grande violência. Só falava com o empregado no grito. Esbravejava e punha defeito 
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em todo o serviço que ele realizava na fazenda. Direcionava também ao vaqueiro 

uma série de insultos, que cabisbaixo, absorvido pela carência de conhecimento e 

atrofiado em sua limitação discursiva, ainda se desculpava e dizia com frases, por 

vezes, indecifráveis, que ia consertar tudo o que já havia feito. Assumindo assim, 

uma condição de total sujeição em relação ao patrão. Sobre a linguagem não- 

violenta, Derrida aponta: 

 
A linguagem não-violenta seria, no limite, uma linguagem que se 
privasse do verbo ser, isto é, de toda predicação. A predicação é a 
primeira violência. Porque o verbo ser e o ato predicativo estão 
implicados em todos os outros verbos e em cada substantivo, a 
linguagem-não violenta seria, no limite, uma linguagem de pura 
invocação, de adoração, proferiria apenas nomes próprios para 
invocar o outro desde longe (DERRIDA, 2009, p. 189). 

 

A violência da linguagem do patrão e a deficiência comunicativa de Fabiano 

ampliavam ainda mais a problemática da sua subalternidade nas relações sociais. 

Pois, não conseguia converter em discurso a sua consciência das coisas. Quer  

fosse com o patrão, quer fosse com os outros homens. Essa impossibilidade de 

Fabiano com a linguagem o desqualificava como homem, pois, deste modo, não 

sancionava o status quo. Posto que, sendo o chefe de uma família caberia a ele 

também, ser o seu porta-voz, ou seja, ser o detentor do discurso, conforme 

estabeleciam os preceitos culturais. Ali residia a sua grande fraqueza. Diante da 

linguagem de outros, principalmente das pessoas da cidade, sentia-se sempre 

fragilizado e deslocado. As palavras causavam-lhe desconfiança. Elas 

representavam um perigo para aquele sertanejo, desencadeando nele, grande 

conflito. Sentia-se acuado diante delas e não lhe ocorrendo saída, silenciava. Havia, 

nesse sentido, um comprometimento sobremaneira, da identidade masculina 

vigente, que, em Vidas secas, evidenciava a decadência da tradição  patriarcal, 

tendo em vista, que Fabiano não possuía a competência discursiva. Este passava 

assim, da condição de dominador para dominado. Por conseguinte, Judith Butler 

defende a forma como se deve entender a dominação por meio da linguagem: 

 
Devemos entender a dominação como a negação da unidade 
anterior e primária de todas as pessoas num ser pré-linguístico. A 
dominação ocorre por meio de uma linguagem que, em sua ação 
social plástica, cria uma ontologia artificial de segunda ordem, uma 
ilusão de diferença e disparidade, e conseqüentemente, uma 
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hierarquia que se transforma em realidade social (BUTLER, 2008, p. 
171). 

 

Essa linguagem dominante vitimava o vaqueiro no espaço social, posto que a 

personagem masculina assumisse tradicionalmente a representação da mobilidade, 

pois era Fabiano, quem circulava entre o espaço privado e o público, realizando as 

diversas empreitadas, próprias das suas vivências de vaqueiro. Recebia pagamento, 

ainda que mísero, para garantir a subsistência da família, ia à cidade comprar 

mantimentos, conforme determinava a estrutura patriarcal. Por outro lado, era 

imobilizado por não saber lidar com as palavras e, sendo assim, não conseguia usá- 

las enquanto mecanismo de defesa contra os abusos daqueles, que se investiam de 

toda ordem de poder para subjugá-lo. A ignorância fazia com que Fabiano 

incorporasse a herança dos seus antepassados e não conseguisse interferir ou 

menos ainda, ver a possibilidade de ir além daquela realidade. A imagem de  

Fabiano era de uma pessoa permanentemente curvada diante do mundo, 

movimentava-se de modo automático, como alguém que não soubesse que direção 

seguir, ou não tivesse domínio sobre o próprio corpo, numa reprodução da 

movimentação dos seus antepassados na caatinga: 

 
A cabeça inclinada, o espinhaço curvo, agitava os braços para a 
direita e para a esquerda. Esses movimentos eram inúteis, mas o 
vaqueiro, o pai do vaqueiro, o avô e outros antepassados mais 
antigos haviam-se acostumado a percorrer veredas, afastando o 
mato com as mãos. E os filhos já começavam a reproduzir o gesto 
hereditário (RAMOS, 2000, p. 17). 

 

A dificuldade de Fabiano, em se relacionar socialmente, ficou ainda mais 

explicitada, quando o vaqueiro foi até a feira da cidade comprar mantimentos e lá se 

envolveu em um jogo de cartas com um soldado. Fabiano aceitou o convite em 

respeito ao fato dele ser uma autoridade, um homem de farda, e acabou perdendo o 

dinheiro no jogo. Ao se dar conta do prejuízo, o vaqueiro foi embora chateado, sem 

dar satisfações. O soldado gritou para que Fabiano voltasse como não obteve 

resposta, sentiu-se ofendido, pois, na qualidade de representante da lei, acreditava 

ter sido desrespeitado por Fabiano e, por isso, foi em perseguição ao vaqueiro. 

Celecina Veras Salles nos diz que: 
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A violência como imposição do poder se expressa através da relação 
entre dominantes e dominados, restringindo os direitos individuais ou 
coletivos de um determinado grupo social. Nos momentos de conflito, 
a dominação é mais violenta e por isso se torna mais visível 
(SALLES, C., 1999, p.202). 

 
O vaqueiro, que estava meio tonto, por ter tomado uma aguardente, pegou o 

caminho para casa, pois já estava escurecendo, ia matutando em suas ideias, como 

contar à mulher sobre a perda do dinheiro, sem perceber que o soldado o seguia, e, 

de supetão com empurrões e insultos o desafiava. Fabiano não compreendia aquela 

situação, retrucava que era um homem honesto e não merecia tal constrangimento, 

diante de todos, na praça da cidade. A praça era uma metáfora, que convergia para 

as diversas representações de poder. Estavam lá testemunhando o fato o juiz, o 

padre, o cobrador de impostos e demais curiosos. Outros soldados foram chamados, 

levaram Fabiano preso e, como se não bastasse, ainda lhe surraram, antes de jogá- 

lo na cela. O vaqueiro não via motivos para ser preso, estava sendo vítima de abuso 

de poder, ele que já fora tão injustiçado e já sofrera tanta violência. Mais uma vez 

não conseguia explicar-se. A falta de instrução de Fabiano determinava as condutas 

sociais relativas a ele, conforme aponta Oliveira: 

 
A falta de instrução, de capital escolar e cultural, a falta de 
oportunidades de usar o intelecto, restringe drasticamente o número 
de funções sociais que os agentes economicamente desafortunados 
podem desempenhar. Por sua vez, a falta de recursos econômicos e 
culturais condena os pobres a uma exclusão das redes de interação 
mais ampliadas (OLIVEIRA, 2004, p. 230). 

 

Desse modo, os questionamentos de Fabiano evidenciavam o desejo de ter a 

compreensão do funcionamento das relações sociais e da posição, que ele ocupava 

naquela conjuntura, onde o mais fraco era desprovido de qualquer direito e os 

detentores do poder perpetuavam todas as formas de exploração. “Era bruto sim 

senhor, nunca havia aprendido, não sabia explicar-se. Estava preso por isso? Como 

era? Então mete-se um homem na cadeia porque ele não sabe falar direito? Que 

mal fazia a sua brutalidade?” (RAMOS, 2000, p. 36). Fabiano reconhecia que ele 

não existia para aquela sociedade. A sua ignorância era a razão do seu infortúnio, 

embora tivesse valor. Sabia que, se fosse um homem estudado como seu Tomás da 

bolandeira, teria conhecimento e assim poderia se defender e não estaria ali naquela 

cela, junto com todos aqueles desvalidos que dividiam a cadeia com ele naquela 
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noite: o bêbado, a rapariga... Nessa passagem, a narrativa de Graciliano levanta 

também o questionamento de que “cadeia é só para pobre”. O assujeitamento de 

Fabiano demonstrava a sua incapacidade de interferir na realidade à sua volta. Na 

caatinga, ele era forte como um bicho, mas, nas relações com os seus semelhantes, 

era um fraco e deveria se acostumar com a sua incapacidade diante das vozes do 

poder, pois, naquele latifúndio, que era o sertão, o seu significado resumia-se à força 

de trabalho, equivalente a um animal de carga. Era um homem decadente e sem 

voz, que desalentado, caminhava sem rumo e sem perspectiva de mudança. 

 
3.2 SONHO E REALIDADE EM SINHA VITÓRIA 

 
 

Em Vidas secas, Graciliano Ramos, surpreende, sobretudo, com a construção 

da personagem feminina, a começar pelo nome Vitória, do Latim Victória, “aquela 

que vence”, ou seja, aquela que conquista, que triunfa. Na mitologia romana, Vitória 

era a personificação de uma deusa, a qual exercia um papel fundamental naquela 

sociedade. Vitória era cultuada principalmente, pelos generais. Estes se sentiam 

agraciados pela deusa, ao obter vitórias nas guerras (MACHADO, 2003). Observa- 

se assim, que, na Antiga Roma, um dos berços do falocentrismo, homens, 

representantes do alto escalão do poderoso exército romano, dobravam-se e 

adoravam um arquétipo feminino, ao qual atribuíam as batalhas vencidas. 

Respectivamente, sinha Vitória também, numa sociedade predominantemente 

patriarcal, era portadora do poder decisório no seu núcleo familiar, pois Fabiano, o 

seu marido a considerava detentora do conhecimento, que, nele, era uma falta, 

consolidando assim, uma fragmentação na ordem falocêntrica, pois a condição de 

gênero de Fabiano divergia da sua atuação social, tendo em vista que no espaço 

público ele estava sempre deslocado. Na visão de Butler: 

 
As divergências e as fragmentações são necessárias à 
democratização das lutas e as identidades fixas são vazias de 
significados. [...] tanto sexo como gênero são construções  
discursivas determinadas por interesses sociais e políticos que se 
baseiam em normas culturais para regulamentá-las (BUTLER, 2007, 
p. 10). 

 

Percebe-se de antemão, que a personagem anunciava o futuro que viria 

questionar as normas das relações entre os gêneros e as identidades fixas. A 
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começar pela relação entre o nome e a personagem feminina de Vidas Secas, que 

sugere uma escolha bem calculada pelo autor, ao combiná-lo com o pronome de 

tratamento “sinha”, usado, normalmente, para nomear mulheres casadas, das 

classes menos abastadas no sertão nordestino. Consistia numa forma respeitosa de 

tratamento, é a variação de “sinhá”, esta, inicialmente empregada na sociedade 

escravagista para se fazer referência às mulheres da classe dominante. Sendo 

assim, através do nome, Sinha Vitória evoca, ao mesmo tempo, a condição social da 

personagem, como também o poder por ela exercido naquele clã, apesar da sua 

condição de miserável, o que não deixa de ser também uma ironia. Conforme 

assinala Belmira Magalhães sobre a personagem feminina em Vidas secas: 

 
A personagem feminina é nomeada com a conjunção do nome 
próprio Vitória e o pronome de tratamento sinha; de tal forma é a 
combinação desses dois léxicos, que um não tem sentido sem o 
outro na nomeação da personagem, isto é, não há uma sinha, nem 
uma Vitória, mas uma mulher cuja denominação é sinha Vitória. O 
pronome de tratamento sinhá aparece, no cotidiano brasileiro, para 
designar as mulheres ligadas ao poder econômico no universo rural. 
São as esposas dos proprietários de terra, a que os escravos se 
referem como sinhá [...] Com a abolição da escravatura e o posterior 
desenvolvimento das relações de trabalho capitalistas, o termo sinhá 
adquire uma corruptela que designa as mulheres casadas, pobres, 
mas que merecem respeito (MAGALHÃES, 2001, p. 120). 

 

Sinha Vitória permite que o sertão seja apresentado pelo olhar de uma 

mulher, que à revelia da realidade marcada pela escassez, teimava em sonhar com 

outras possibilidades de viver. A personagem era uma sertaneja, que, junto com o 

marido e os dois filhos, levava uma vida nômade, em profunda pobreza e, apesar 

disso, possuía uma natureza reflexiva e crítica da vida em sociedade, o que 

facultava a ela perceber o funcionamento das relações de poder, no meio em que 

vivia. A personagem feminina é caracterizada por uma espécie de altivez, que a 

fazia acreditar em um futuro mais digno. Além do mais, sinha Vitória conseguia 

extrapolar os limites da lida doméstica e da miserabilidade, permitindo a sua 

incursão em um mundo imaginário, que a fazia transitar por outros espaços, 

possibilitando-lhe experimentar uma espécie de liberdade e de distanciamento das 

vicissitudes do sertão, que a deslocava do lugar comum de muitas mulheres 

nordestinas do seu tempo, as quais não se permitiam sequer sonhar. A forma de 
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comportar-se de Sinha Vitória revelava o que Falci defende sobre as especificidades 

das mulheres do sertão: 

 
O isolamento do sertão, as condições locais de povoamento, as 
condições ambientais de clima e a formação de uma sociedade 
patriarcal altamente estratificada influíram nas especificidades das 
mulheres do sertão. Lugares diferentes, historicidades específicas 
podem conduzir a outros signos, outras representações do mundo 
feminino (FALCI, 2004, p. 259). 

 

Além disso, numa época e lugar, onde as tradições regulavam a desigualdade 

e a opressão, as relações sociais eram balizadas e transmitidas de uma geração a 

outra. A personagem poderia configurar, aparentemente, um ser frágil, entregue às 

contingências daquele contexto, pois vivia em condições subumanas com a família. 

Era uma retirante de destino incerto, que corria o sertão, acompanhando o marido e 

arrastando os filhos. Entretanto, contradizia essa realidade e apresentava-se como 

uma personalidade forte e aguerrida, que, movida por sonhos, acreditava poder 

suplantar a caatinga ressequida em sua existência. O sonho era a perspectiva de 

sinha Vitória para evadir-se, não como forma alienada de negar a realidade, mas 

como alternativa de buscar outros meios de conduzir a sua existência. Não gostava 

de rememorar as andanças e as privações que passara no sertão durante a seca. 

“Sinha Vitória nem queria lembrar-se daquilo. Esquecera a vida antiga, era como se 

tivesse nascido depois que chegara à fazenda. [...] a viagem reaparecera. As 

alpercatas dela tinham sido gastas nas pedras. Cansada, meio morta de fome, 

carregava o filho mais novo, o baú e a gaiola do papagaio” (RAMOS, 2000, p. 43). 

Assim é apresentada sinha Vitória, pelo narrador, em um dos fragmentos do quarto 

capítulo do livro que leva como título o seu nome, ao lembrar a sua peregrinação 

durante a seca. Uma mulher que carrega um pesado fardo, mas resiste e segue em 

frente, apesar de todo o cansaço. Segundo Cordeiro e Santana: 

 
Sinha Vitória é mostrada como uma mulher forte, é quem carrega 
mais peso (além de um baú na cabeça, traz escanchado na cintura o 
menino mais novo) e quem toma as iniciativas. Na longa caminhada 
até achar um lugar onde pudessem trabalhar e morar, ela segue à 
frente da família, aparentemente puxando-os e incentivando-os a 
continuar a prosseguir. É a personagem mais falante do filme, 
reclama da situação em que se encontram, fala que não vão chegar 
a lugar algum, mas ao mesmo tempo indica o caminho que devem 
seguir. Distribui-lhes comida (farinha), mata o papagaio de 
estimação, utilizando-o como alimento, e justifica sua atitude dizendo 
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que o papagaio “nem sabia falar (CORDEIRO e SANTANA, s. d., 
online). 

 

Possuidora de uma lucidez incomum, especialmente no que se referia a julgar 

o mundo e as pessoas, a personagem feminina sempre dizia a coisa certa. Sinha 

Vitória recorria à memória, apenas, para reconstruir imagens de dias melhores que 

vivera no passado, e assim, revitalizava o sonho de poder realizar os seus desejos, 

embora essas memórias fossem relativas a fatos dissociados entre si.  “Sinha 

Vitória, queimando o assento no chão, as mãos cruzadas segurando os joelhos 

ossudos, pensava em acontecimentos antigos que não se relacionavam: festas de 

casamento, vaquejadas, novenas, tudo numa confusão” (RAMOS, 2000, p.11), 

diferentemente das suas vivências, em época de seca, quando sinha Vitória com os 

filhos e o marido só tinham raiz de imbu e semente de mucumã para saciar a fome. 

Além disso, ela caminhava léguas e léguas carregando trouxas e tralhas na cabeça 

e a criança mais nova escanchada no quadril. Sobre a memória, Richard afirma: 

 
A memória é um processo aberto de reinterpretação do passado, que 
desfaz e refaz seus nós, para que se ensaiem novamente os 
acontecimentos e as compreensões. A memória remexe o dado 
estático do passado com novas significações livres, as quais colocam 
sua lembrança para trabalhar, levando começos e finais a reescrever 
novas hipóteses e conjecturas, para desmontar com elas o final 
explicativo das totalidades, excessivamente seguras de si mesmas 
(RICHARD, 2002, p. 77) 

A sua capacidade de adentrar no universo do imaginável a fazia negligenciar 

a realidade no sentido de vislumbrar mecanismos para a realização dos seus 

desejos. Era uma mulher afeita à reflexão, gostava de pensar sobre o cotidiano e 

imaginar muitos acontecimentos sobre si e os outros. O presente e o futuro 

dominavam o pensamento de sinha Vitória. Solicitava que Fabiano comprasse 

querosene para acender os candeeiros, “Fabiano tinha ido à cidade comprar 

mantimentos. Precisava sal, farinha, feijão e rapaduras. Sinha Vitória pedira, além 

disso, uma garrafa de querosene...” (RAMOS, 2000, p. 26), não se contentava em 

apenas comer e dormir com as galinhas, pois, quando se via livre dos afazeres 

domésticos à noite queria pensar, remexer nas ideias, não, como remexia nas 

tralhas do baú de folhas, em tempos de seca, mas sim com objetivos de não repetir 

aquelas experiências repletas de carências. Para ela a vida não se resumia à rotina 

doméstica. Segundo Colling: 
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Estes limites da feminilidade, determinados pelos homens, são uma 
maneira clara de demarcar a sua identidade. Como se a mistura de 
papéis sociais lhes retirasse o solo seguro. [...] Foi em nome da 
alteridade feminina, foi em nome da oposição masculino/feminino 
que as mulheres se viram confinadas em seu papel maternal e 
doméstico (COLLING, 2004, p. 15-16). 

 

Sinha Vitória acreditava que as ideias podiam levá-la mais longe. A ausência 

de luz representava, para sinha Vitória, a obscuridade da sua trajetória no sertão, 

precisava de luz para clarificar os seus planos de percorrer outros caminhos, 

adentrar a outros espaços, que não fosse o restrito espaço do doméstico, pretendia 

intervir na ordem social e masculinista, que suprimia a sua voz e imputava-lhe a 

miséria como algo imutável, por isso necessitava estar alerta, acordada, pensante, 

traçando planos. Conforme se verifica no fragmento abaixo: 

 
Como já não se estazava em serviços pesados gastava um pedaço 
da noite parafusando. E o costume de encafuar-se ao escurecer não 
estava certo, que ninguém é galinha. Nesse ponto as idéias de sinha 
Vitória seguiram outro caminho, que pouco depois foi desembocar no 
primeiro (RAMOS, 2000, p. 45). 

 

Os sonhos alargavam os espaços, movendo-a no sentido da busca de 

superação das limitações, em que vivia, e das convenções que as sustentavam. O 

sertão não comportava os sonhos de sinha Vitória. Ela acreditava que podia 

encontrar meios para transformar a sua vida e a vida da sua família, pois não 

conseguia reduzir a sua existência, à seca daquele viver à deriva, que destruía um 

dos sonhos mais elementares do sertanejo: cultivar a terra. Não se acomodava às 

duras penas vividas no sertão, nem às suas opressivas leis. Ao contrário do seu 

marido Fabiano, sinha Vitoria não se sentia plantada ali, nem acatava a tradição de 

que os seus filhos estivessem predestinados a se vitimarem naquela miséria, dando 

continuidade à cultura da família e se tornando vaqueiros como Fabiano e seus 

antepassados. O mundo imaginário sustentava os sonhos de sinha Vitória que tinha 

esperanças de outro futuro para os seus filhos. Assim, a personagem lançava-se 

para além daquele cotidiano circular, pois inconformada, ambicionava bem mais do 

que a realidade estava a lhe proporcionar. Bachelard destaca os pré-requisitos do 

ato de imaginar: 
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De um modo geral, é preciso recensear todos os desejos de 
abandonar o que se vê e o que se diz em favor do que se imagina. 
Assim teremos a oportunidade de desenvolver à imaginação seu 
poder de sedução. Pela imaginação abandonamos o curso ordinário 
das coisas. Perceber e imaginar são tão antitéticos quanto presença 
e ausência. Imaginar é ausentar-se, é lançar-se a uma vida nova 
(BACHELARD, 1990, p. 3). 

 

O sonho, que motivava o desejo e a imaginação da personagem, era poder 

possuir uma cama de lastro de couro igual à de seu Tomás da Bolandeira, para que 

pudesse oferecer um pouco de conforto a seu corpo cansado e aos seus pés 

calejosos e tão maltratados nas andanças pela caatinga. Este sonho possuía uma 

dimensão muito importante na vida da personagem feminina. Ao mesmo tempo, o 

sonho era um pretexto para sinha Vitória não perder de vista o seu intento de sair do 

sertão. A cama sonhada pela personagem feminina configurava o lugar, onde 

poderia ter o conforto de estar consigo mesma, descansar o seu corpo e vivenciar 

plenamente os seus sonhos. A cama consistia também na grande metáfora de todas 

as mudanças que Vitória pensava em atingir na sua vida e na vida da sua família. 

“Para a vida ser boa, só faltava à sinhá Vitória uma cama igual à de seu Tomás da 

bolandeira. Suspirou, pensando na cama de varas em que dormia” (RAMOS, 2000, 

p. 82). Para Cléria Botêlho Costa é a própria realidade que dá existência ao sonho, 

sendo assim, a escassez era a diástase para o sonhar de sinha Vitória: 

Sob o ângulo daquele que cria, o sonho encontra sua fonte na 
experiência cotidiana, nos acontecimentos vividos. Pelo fato de estes 
sonhos serem construídos levando em conta a vivência cotidiana dos 
sujeitos, os modos de vida, as estruturas sociais coletivas, eles 
tornam-se reais e, portanto, fica cada vez mais difícil a demarcação 
entre ficção e realidade, entre verdade e mentira, real e imaginário. 
Se dou existência ao que existe somente no meu espírito e não é 
apreendido pelos outros, falo no deserto. Contudo, quando minha 
fala dá existência aos modos de vida, aos clamores da sociedade, 
aos fazeres dos homens e, conseqüentemente, tem significado para 
os demais sujeitos da sociedade, sonho e realidade misturam-se 
(COSTA, 1997, p. 135). 

 

A cama de lastro de couro resumia a pretensão de uma vida com menos 

sofrimento e um mínimo de dignidade para si e para os seus. Com escola para os 

meninos e outras oportunidades de trabalho para ela e Fabiano. Visionária, mesmo 

sem acesso aos meios de informação da época, a mulher de Fabiano parecia saber 

o que se verificava no espaço urbano das regiões, que concentravam o poder 

político do Brasil, e que se expandiam com uma urgência veemente de 



92 
 

 
 
 

desenvolvimento e progresso. Por lá, o processo de industrialização nas grandes 

metrópoles, necessitava da organização de grandes frentes de trabalho. Vivendo 

ainda num Nordeste latifundiário, que representava o contraste do que acontecia no 

Sul e Sudeste do país, Vitória sonhava em romper com aquele ciclo de miséria, que 

se repetia por gerações de nordestinos, que só tinham direito a um pedaço de terra 

quando morriam. A sepultura era a terra medida a palmos, e que servia para plantar 

definitivamente o sertanejo no chão, onde passara toda a existência. Normalmente, 

terras alheias, de algum latifúndio. Essa divisão econômica, que se difundiu durante 

a primeira metade do século XX, predominantemente, no Nordeste do Brasil, 

provocou um verdadeiro processo de desumanização da camada social menos 

abastada, que não era possuidora de terras. De acordo com Magalhães. 

 
A estrutura do latifúndio precisa ser entendida muito mais 
amplamente [...] Na verdade, não é apenas a ausência de terras para 
a plantação, mas uma forma de vida calcada na desumanização. 
Essa lógica para realizar-se precisa de instrumentos de execução 
eficazes, sendo o espaço familiar o lugar adequado para que as 
primeiras noções dos papéis a serem desempenhados sejam 
ensinadas, principalmente através do comportamento dos seus 
membros titulares: o pai e a mãe (MAGALHÃES, 2001, p. 18). 

 
Embora a personagem feminina desempenhe, na narrativa, o papel 

tradicionalmente atribuído à mulher no universo do privado, como cuidar da casa, 

dos filhos e do marido, esta não agia em conformidade com os valores vigentes, no 

que se referia à sua condição social. A capacidade de sonhar da personagem, a 

distanciava dos outros membros da família, que se sentiam, por vezes, animalizados 

pela miséria, enquanto ela se negava a desvincular-se da sua humanidade: “Sinha 

Vitória combateu a dúvida. Por que não haveriam de ser gente, possuir uma cama 

igual à de seu Tomás da bolandeira?” (RAMOS, 2000, p. 121). Além do contexto 

doméstico, onde agia e se movimentava com determinação e segurança, mas não 

lhe dava visibilidade na solidão do sertão, sinha Vitória ocupava uma posição de 

liderança. Ela não se conformava, nem acatava aquele sistema de relações 

dicotômicas, onde uns se submetiam a outros. Embora a sua voz se encerrasse no 

domínio do espaço privado, era a partir desse espaço que ela insistia em fraturar a 

ordem das relações sociais opressoras. Sobre o trabalho doméstico das mulheres 

Michelle Perrot salienta: 
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As mulheres sempre trabalharam. Seu trabalho era da ordem do 
doméstico, da reprodução, não valorizado, não remunerado. As 
sociedades jamais poderiam ter vivido, ter-se reproduzido e 
desenvolvido sem o trabalho doméstico das mulheres, que é invisível 
(PERROT, 2008, p. 109). 

 
Entretanto, mesmo que a sua voz não alcançasse as distâncias, tal condição 

não tirava de sinha Vitória a sua impetuosidade. Pois, ao mesmo tempo, em que se 

angustiava, ansiava também, pela busca de transformação daquelas convenções e 

das leis da natureza que a oprimiam. A personagem transcendia então, os medos 

enfrentados na peregrinação errante com a família pelo sertão e persistia na crença 

de melhores dias. 

A imaginação despertava Sinha Vitória dos limites sórdidos das contingências 

de exploração e subserviência em que vivia, dando-lhe uma sensação de liberdade. 

Para pensar em realizar muitas coisas, fazia planos de vender a criação para 

adquirir a cama dos seus sonhos “Venderia as galinhas e a marrã [...] Sinha Vitória 

desejava uma cama real, de couro e sucupira, igual à de seu Tomás da bolandeira” 

(RAMOS, 2000, p. 45-46). Percebe-se então, o quanto a personagem relutava para 

não se distanciar dos seus objetivos. Na marcha da família pelo sertão, a cama 

sonhada por sinha Vitória era a esperança que movia o grupo a seguir em frente. 

Segundo Lourival Holanda: 

 
A ilusão se funde no mesmo horizonte da esperança. Faz da cama 
miragem que põe a caminhar a caravana. Nenhum caminho leva a 
caravana a alcançar sua miragem - mas essa miragem é que a põe 
em marcha, imagem mesmo do desejo que move o mundo 
(HOLANDA, L., 1992, p. 54). 

 

Em meio à indignação e ao desamparo, sinha Vitória não perdia a esperança 

nem a vaidade. Pedia ao marido que lhe comprasse tecidos para fazer roupas 

novas, conforme lembra Fabiano numa passagem do segundo capítulo: “Lembrou- 

se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. Bonita, encorpada, larga, 

vermelha e com ramagens, exatamente o que sinha Vitória desejava” (RAMOS, 

2000, p. 33). A personagem não permitia que o sonho de uma vida melhor fosse 

suprimido pelo sofrimento. Ao invés disso, arquitetava formas de convencer ao 

marido a mudar de vida. Era a angústia que fortalecia a sua expectativa de um futuro 

promissor. 
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3.3 VITÓRIA: DISCURSO E DESCONTRUÇÃO 
 
 

Ainda que a personagem feminina, do referido texto de Graciliano Ramos, 

esteja situada no início do século XX, na região Nordeste do Brasil, e não possua 

uma consciência de luta, insurge como uma mulher, que pela sua capacidade de 

resistência e de articulação discursiva, desloca a ordem dominante, e anuncia o 

porvir das lutas feministas. Sinha Vitória, por meio dos mecanismos dessa mesma 

ordem, tendo em vista o contexto histórico, social e cultural, no qual está inscrita, 

consegue descentralizar a conjuntura patriarcal, que, apesar de decadente, ainda 

tem os seus valores mantidos. Do mesmo modo, considera-se a competência 

discursiva de sinha Vitória, como um traço que a distancia das demais personagens 

do romance, tendo em vista, o silêncio predominante entre elas. Os diálogos são 

raros e, muitas vezes resumem-se a sons guturais, ou expressões interjeitivas tão 

precárias, que impossibilitam a respectiva elucidação. Ademais, entende-se também 

essa competência discursiva, como um questionamento às representações 

atribuídas ao sujeito mulher pela cultura logofonofalocêntrica ocidental. Muito 

embora, o discurso verbalizado tenha sido por longo tempo associado ao poder 

falocêntrico, a fala constituiu também meio, pelo qual as mulheres buscaram 

suplantar a sua condição de exclusão e subalternidade. Judith Butler entende que: 

A tarefa prática que as mulheres enfrentam ao tentarem criar a 
subjetividade por meio da fala depende de sua capacidade coletiva 
de descartar as reificações do sexo a elas impostas, e que as 
deformam como seres parciais ou relativos. Visto que esse descarte 
se segue ao exercício da plena invocação do “eu”, encontram a saída 
de seu gênero pela fala (BUTLER, 2008, p. 170). 

 

Sinha Vitória assume a posição de sujeito falante, que historicamente era um 

direito autorizado apenas aos homens. É por esse meio, que tenta suplantar a 

precariedade e os limites do sertão. 

A problemática que envolve as personagens de Vidas secas aponta para 

desigualdades, que perduram há séculos, apoiadas no apagamento e na exclusão 

daqueles que são considerados inferiores. Nesse referido romance, estão 

configuradas diferentes relações de poder, entre as quais, destacamos a forma 

como os pais se relacionam com as crianças, sendo que, a elas, quase nenhuma 

atenção é dispensada, inclusive por parte da mãe, que embora demonstre grande 

preocupação para com o futuro e a educação dos meninos, por vezes, usa de meios 
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autoritários para repreendê-los. Confirmando assim as formulações de Julieta 

Kirkwood sobre o poder: 

 
O poder não é, o poder se exerce. E se exerce em atos, em 
linguagem. Não é uma essência. Ninguém pode tomar o poder e 
guardá-lo em uma caixa forte. Conservar o poder não é mantê-lo 
escondido, nem preservá-lo de elementos estranhos, é exercê-lo 
continuamente, é transformá-lo em atos repetidos ou simultâneos de 
fazer, e de fazer com que outros façam ou pensem. Tomar-se o 
poder é tomar-se a idéia e o ato (KIRKWOOD, 1986, p. 202-203, 
tradução nossa). 

 

A reprodução das relações de poder dos pais sobre os filhos, em Vidas secas, 

pode ser confirmada no fragmento em que o menino mais novo solicita a mãe, na 

intenção de estabelecer com ela um diálogo. “... foi puxar a manga do vestido da 

mãe, desejando comunicar-se com ela, Sinha Vitória soltou uma exclamação de 

aborrecimento, e, como o pirralho insistisse, deu-lhe um cascudo” (RAMOS, 2000, p. 

48). Ou na passagem em que o menino mais velho vai questionar os pais sobre o 

significado da palavra “inferno” que ouvira a sinha Terta, amiga da família, 

mencionar. O garoto movido pela curiosidade própria da infância, sobre o 

desconhecido, busca com insistência por uma resposta que seja capaz de saciar a 

avidez pelo desconhecido. Resende discute o comportamento dos adultos ante a 

obstinação das crianças por respostas: 

 
Diante da incessante perguntação, perdem a paciência, não dão 
maior importância e atenção às indagações infantis; outros adultos 
nem ouvem, não respondem, é o corte total que se impõe entre o 
mundo infantil e o mundo adulto; e há os que retrucam e descartam, 
repreendendo (RESENDE, 1988, p. 206). 

 
Vidas secas confirma que mesmo nas condições mais miseráveis de vida, as 

relações de poder convertem-se em hierarquias que são reproduzidas entre os 

membros dos diferentes grupos sociais. O menino mais velho aproxima-se do pai, 

mas ao ter a coragem de realizar a intenção, não obtém resposta. Diante da 

indiferença de Fabiano, vai buscar uma explicação junto à mãe, que não lhe 

responde satisfatoriamente e persistindo na questão, o garoto recebeu dela uma 

reação agressiva. O menino não obtendo o esclarecimento pretendido daqueles, que 

deveriam possibilitar a sua incursão no mundo do conhecimento, em momento 

posterior tira as suas próprias conclusões sobre o inferno. 
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O menino foi à sala interrogar o pai [...] O pequeno afastou-se um 
pouco, mas ficou por ali rondando e timidamente arriscou a pergunta. 
Não obteve resposta, voltou à cozinha, foi pendurar-se à saia da 
mãe: - Como é? Sinha Vitória falou em espetos quentes e fogueiras. 
– A senhora viu? Aí sinha Vitória se zangou, achou-o insolente e 
aplicou-lhe um cocorote. [...] Talvez sinha Vitória dissesse a verdade. 
O inferno devia estar cheio de jararacas e suçuaranas, e as pessoas 
que moravam lá recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas 
com bainha de faca (RAMOS, 2000, p.p. 54-61). 

 
Essas hierarquias refletem o modelo androcêntrico de organizar a 

humanidade, atribuindo aos sujeitos o direito ao discurso ou ao silêncio. Desse 

modo, mulheres e crianças passaram a ser considerados seres menores. 

Retomando a subjugação, no que se refere à personagem feminina, vale ressaltar 

que, muito embora a voz de sinha Vitória resumisse todas as decisões da família, 

esta não alcançava o espaço público. Concernente a isso, faz-se importante 

recuperar o processo da história das mulheres, cujas pesquisas demonstraram que 

por muito tempo, elas estavam destinadas a uma condição subalterna, que lhes 

limitava o campo de atuação ao espaço doméstico. Suas funções resumiam-se em 

procriar, educar os filhos e administrar o lar. Michelle Perrot fazendo referência à 

tradição patriarcal na França, afirma: “As mulheres não eram consideradas 

indivíduos, mas sim membros de uma família, a qual era representada pelo pai, que 

o Código Napoleônico transforma no pilar da sociedade civil” (PERROT, 2001, p. 

71). Aos homens, cabiam todas as decisões, a administração dos bens e o livre 

acesso ao espaço público. Entretanto, as mulheres conseguiram encontrar brechas 

que lhes permitiram se desvencilhar dessas interdições masculinas. O que também 

se traduz na narrativa de Ramos. Ainda Segundo Michelle Perrot: 

 
O lugar das mulheres no espaço público sempre foi problemático, 
pelo menos no mundo ocidental, o qual, desde a Grécia Antiga, 
pensa mais energicamente a cidadania e constrói a política como o 
coração da decisão e do poder. “Uma mulher em público está  
sempre deslocada”, diz Pitágoras. Prende-se à percepção da mulher 
uma idéia de desordem. Selvagem, instintiva, mais sensível do que 
racional, ela incomoda e ameaça. A mulher noturna, mais ou menos 
feiticeira, desencadeia as forças irreprimíveis do desejo. Eva eterna, 
a mulher desafia a ordem de Deus, a ordem do mundo (PERROT, 
1998, p. 8). 
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Essa realidade remete às diferentes sociedades e evidenciam, sobretudo, 

dicotomias no exercício dos papéis sociais, por meio de comportamentos 

performativos, que conduziram o homem ao discurso e a mulher ao silêncio. Romper 

com o silêncio e cobrar a sua participação na história, foi uma das bandeiras 

levantadas pelas mulheres em suas lutas. Segundo Bhabha (2003), “O processo 

enunciativo introduz uma quebra no presente performativo da identificação cultural, 

uma quebra entre a exigência culturalista tradicional de um modelo, uma tradição, 

uma comunidade, um sistema estável de referência” (BHABHA, 2003, p. 64). Na 

referida narrativa de Graciliano Ramos, observa-se que essa quebra do discurso 

tradicional se faz através da personagem feminina que assume a fala e exprime em 

linguagem aquilo que o marido, na posição de dominante não consegue dizer. A 

competência discursiva de sinha Vitória rompe com as preleções de supremacia 

masculina, que, por muito tempo, foram certificadas através da ciência e da religião, 

e que consolidaram práticas sociais excludentes, determinando como verdadeiras a 

sujeição e a invisibilidade das mulheres, enquanto sujeitos da história. Nas palavras 

de Nelly Richard: 

 
Em sua dimensão teórico-política, a “experiência” sublinha a 
localização crítica de um sujeito que interpela os códigos  
dominantes, a partir de um lugar de enunciação sempre específico, 
materialmente situado, e designa processos de atuação que dotam 
seu sujeito de mobilidade operatória, para produzir identidade ou 
diferença com respostas a certas conjunturas de poder (RICHARD, 
2002, p. 145-146). 

 
No romance Vidas secas, essas construções discursivas revelam as inúmeras 

fragmentações realizadas pela personagem sinha Vitória, que interpela os códigos 

dominantes do seu tempo e intervém, ao seu modo, na ordem masculinista. Por 

conseguinte, a personagem feminina se comporta, transgredindo normas, 

assumindo a posição de líder e mobilizando o seu grupo familiar. Provocando 

transformações, no espaço restrito do doméstico, como se já vislumbrasse, de 

alguma forma, as mobilizações feministas, que, no porvir, alterariam sobremodo, as 

relações entre os gêneros, mas que ainda assim, não encerrariam todas as 

demandas pertinentes, às diversas formas de desigualdades. Segundo Rocha- 

Coutinho, “Embora importantes transformações políticas, econômicas e sociais 

tenham ocorrido, não podemos, no entanto, superestimar a profundidade destas 
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mudanças, nem tampouco acreditar que as desigualdades entre homens e mulheres 

tenham sido erradicadas” (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 13). Logo, a análise dessa 

personagem permite pensar nas especificidades que envolveram as relações entre 

os sujeitos da história, sob diferentes pontos de vista. Em seu estudo sobre a  

história das relações de gênero Stearns conclui que: 

 
As crenças e instituições que cercam as interações homem-mulher 
são extremamente importantes em qualquer sociedade. Com 
freqüência, parecem ser parte da identidade da sociedade, e da 
identidade dos indivíduos no seu interior. Constantemente, de fato, 
parecem Verdades Absolutas – baseadas na natureza humana ou no 
comando divino – fechadas a alternativas (STEARNS, 2007, p. 247). 

 

Diante disso, a narrativa literária Vidas secas de Graciliano Ramos permite 

repensar as diversas formas de opressão e estereótipos, que segregam as pessoas 

em categorias, ainda na contemporaneidade, e que impedem outras possibilidades 

nas relações entre os sujeitos, como também suscitam a responsabilidade de cada 

um, enquanto participantes e atores das práticas sociais, no sentido de perpetuar ou 

romper com os sistemas totalitários, que privilegiam uns, em detrimento das 

especificidades de outros, que são alijados dos campos de atuação da vida social. 

Colling, ao analisar as formulações de Hutcheon, trata da pertinência do conceito de 

“descentralização” da referida teórica canadense como alternativa para outras 

noções de subjetividade: 

 
Linda Hutcheon relaciona a história das mulheres com a pós- 
modernidade, afirmando que, assim como Derrida, Foucault nos 
pediu que olhássemos para as coisas de uma maneira diferente, que 
mudássemos o nível de nossa análise do discurso. A autora sugere a 
descentralização do conceito de sujeito, porque descentralizar não é 
negar, mas situar o sujeito, reconhecendo diferenças, como as de 
raça, sexo, classe, etc. Situar o sujeito é reconhecer como este foi 
construído e, a partir daí, sugerir noções alternativas de subjetividade 
(COLLING, 2004, p. 14). 

 

Do mesmo modo, descentramos o nosso olhar nessa leitura e, analisamos a 

personagem sinha Vitória pelo viés da pós-modernidade, por entendermos que em 

suas vivências cotidianas, não se conformava com o modelo social estabelecido no 

tempo e lugar em que estava situada. Buscava, sobremaneira, expandir as suas 

perspectivas espaciais, transitando entre o privado e o público, além disso, mantinha 
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a esperança de atravessar a fronteira entre o rural e o urbano. Tentava assim, 

romper o silenciamento, que a inquietava e limitava as suas ações ao campo restrito 

da invisibilidade. Michelle Perrot afirma que o silêncio pesa mais sobre as mulheres: 

 
Envolve o continente perdido das vidas submersas no esquecimento 
no qual se anula a massa da humanidade. Mas é sobre elas que o 
silêncio pesa mais. [...] Elas atuam em família, confinadas em casa, 
ou no que serve de casa. São invisíveis. Em muitas sociedades, a 
invisibilidade e o silêncio das mulheres fazem parte da ordem das 
coisas (PERROT, 2008, p. 16-17). 

 

Na luta contra a invisibilidade que a envolvia, não se contentava com a lógica 

excludente que submetia os sujeitos a uma condição de total desamparo, da qual 

ela, o marido e os filhos eram vítimas. Viviam como animais, desagregados e sem 

lugar. O espaço urbano era para sinha Vitória, a terra prometida: lá poderia educar 

os filhos, trabalhar, viver como gente. Alijada da sociedade e submetida, juntamente 

com o seu grupo de pertencimento, a toda sorte de exploração, enfrentava 

vicissitudes em sua flagelada trajetória. Contudo, a personagem, apesar de pouco 

instruída, possuía a competência da enunciação, da qual o marido era quase que, 

totalmente, desprovido. Sinha Vitória, por vezes, explodia e punha para fora as suas 

insatisfações. Ficava ranzinza e esbravejava com seus pares. Amaldiçoava a sorte 

de viver em condições tão desumanas. Conforme podemos perceber nessa 

passagem do quarto capítulo que leva o seu nome: 

 
Sinha Vitória tinha amanhecido nos seus azeites. Fora de propósito, 
dissera ao marido umas inconveniências a respeito da cama de 
varas. Fabiano, que não esperava semelhante desatino, apenas 
grunhira: - “Hum! Hum!” E amunhecara, porque realmente mulher é 
bicho difícil de entender, deitara-se na rede e pegara no sono. Sinha 
Vitória andara para cima e para baixo, procurando em que desabafar. 
Como achasse tudo em ordem, queixara-se da vida. E agora 
vingava-se em Baleia, dando-lhe um pontapé. Avizinhou-se da janela 
baixa da cozinha, viu os meninos entretidos no barreiro, sujos de 
lama, fabricando bois de barro, que secavam ao sol, sob o pé de 
turco e não encontrou motivo para repreendê-los. Pensou de novo na 
cama de varas e mentalmente xingou Fabiano. Dormiam naquilo, 
tinham se acostumado, mas seria mais agradável dormirem numa 
cama de lastro de couro, como outras pessoas (RAMOS, 2000, p. 
40). 

 

Fabiano tinha grande admiração pela inteligência da mulher, por vezes, 

embaraçava-se, sem conseguir entender o que sinha Vitória dizia, e admirava como 
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alguém que vivia naquele fim de mundo, pudesse ser tão astuta. Em muitos 

momentos, a sua dificuldade para compreendê-la, fazia Fabiano pensar que ela 

estivesse “tresvariando”, ou seja, falando de coisas sem nexo ou que não 

existissem; em outras ocasiões, ficava a empregar grande parte de tempo na 

reflexão sobre as elucubrações da mulher. Tal comportamento do marido fica 

bastante evidenciado no penúltimo capítulo do livro: O mundo coberto de penas, 

quando sinha Vitória, ao observar a movimentação das arribações, previu que a 

seca se aproximava e que as aves matariam o gado bebendo a água que restasse: 

 
Como era que sinha Vitória tinha dito? A frase dela tornou ao espírito 
de Fabiano e logo a significação apareceu. As arribações bebiam a 
água. Bem. O gado curtia sede e morria. Muito bem. As arribações 
matavam o gado. Estava certo. Matutando a gente via que era assim, 
mas sinha Vitória largava tiradas embaraçosas. Agora Fabiano 
percebia o que ela queria dizer. Esqueceu a infelicidade próxima, riu- 
se encantado com a esperteza de sinha Vitória. Uma pessoa com 
aquela valia ouro. Tinha idéias, sim senhor, tinha muita coisa no 
miolo. Nas situações difíceis encontrava saída. Então! Descobrir que 
as arribações matavam o gado! (RAMOS, 2000, p. 109). 

 

A sagacidade de sinha Vitória também é descrita no décimo capítulo: Contas. 

Nessa parte da narrativa, a personagem feminina consegue o que pode ser 

considerado uma ruptura, no que se refere aos modelos hegemônicos. Ela 

administra os proventos da família, ainda que a sua voz não ganhe a ressonância 

esperada. Fabiano, desconfiado das contas do patrão, apelou para a sabedoria de 

sinha Vitória. Esta, usando de muita argúcia, conseguiu desenvolver cálculos 

matemáticos, utilizando diversos tipos de sementes, comprovando a desonestidade 

do patrão para com o marido. Fabiano percebia que os resultados das somas do 

patrão diferiam das operações realizadas pela mulher. Ao questioná-lo, o mesmo 

assegurou a Fabiano que a diferença era em decorrência dos juros, concernentes à 

produção da fazenda. O vaqueiro refutou a argumentação do patrão, sabia que 

estava sendo roubado por ele, e que as contas realizadas por sinha Vitória estavam 

corretas, encorajou-se como nunca em defender os seus interesses, pois era fruto 

de muito trabalho. Fabiano foi para o enfrentamento com o do dono da fazenda, e 

retrucava sem admitir ser passado para trás mais uma vez. Para Foucault: 

 
O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade 
nascendo diante de seus próprios olhos; e, quando tudo pode, enfim, 
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tomar a forma do discurso, quando tudo pode ser dito e o discurso 
pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá por todas as coisas, 
tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar à 
interioridade silenciosa da consciência de si (FOUCAULT, 2009, p. 
49). 

 
Não obstante, o discurso de Fabiano foi silenciado. Aquele era um embate 

desigual, o patrão tinha supremacia sobre o empregado e não aceitou os 

argumentos do vaqueiro. Fez-se de ofendido e mandou que ele procurasse trabalho 

em outra fazenda. Ciente, de que, no sertão, trabalho também era uma escassez, 

Fabiano sentiu-se acuado, aniquilou-se. Mais uma vez a sua voz esbarrara diante do 

poder de mando do patrão. O vaqueiro voltou atrás, retirou o que havia dito ao 

patrão e desculpou-se. Fabiano buscou uma saída em meio à demanda em que se 

envolvera, pois não havia alternativa. Disse que as contas da mulher deviam estar 

erradas, confirmando a sua incapacidade de reivindicar os seus direitos. Sabia que 

sinha Vitória estava correta e que, mais uma vez, ele estava sendo vítima da 

ganância e da desonestidade do patrão, configurando assim, a relação desigual 

entre opressor e oprimido. Conforme se verifica no fragmento a seguir: 

 
Sinha Vitória fazia contas direito: sentava-se na cozinha, consultava 
montes de sementes de várias espécies, correspondentes a mil-réis, 
tostões e vinténs. E acertava. As contas do patrão eram diferentes, 
arranjadas a tinta e contra o vaqueiro, mas Fabiano sabia que elas 
estavam erradas e o patrão queria enganá-lo. Enganava. Que 
remédio? Fabiano, um desgraçado, um cabra, dormia na cadeia e 
aguentava zinco no lombo. Podia reagir? Não podia. Um cabra. Mas 
as contas de sinha Vitória deviam ser exatas (RAMOS, 2000, p. 113). 

 
Sob a ameaça de despejo recebida, Fabiano não teve outra saída, a não ser 

silenciando-se diante da injustiça, que mais uma vez incidia sobre ele. Sentia-se 

atado à condição de servidão, pois vivia a cultivar terras alheias, na luta pela 

sobrevivência. Assim, negligenciou a inteligência de sinha Vitória e aceitou os 

cálculos feitos pelo patrão. Sabia que com isso tornava-se cada vez mais endividado 

e sob o jugo do dono da fazenda, continuaria trabalhando como escravo sem ter 

lucro algum. Mesmo sabendo que sinha Vitória estava certa, o que gerava, em seu 

interior, um conflito, pois, não dispunha de forças para vencer aquele confronto. Na 

tentativa de assegurar a sobrevivência da família, Fabiano suprimiu também a voz 

da  mulher.  Entretanto,  ainda  assim,  contrariando  o  status  quo,  sinha  Vitória 
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agregava o poder de ser única porta-voz da família, pois era quem melhor articulava 

a linguagem. Concernente à linguagem Butler assegura que: 

 
A linguagem tem uma possibilidade dupla: pode ser usada para 
afirmar a universalidade verdadeira e inclusiva das pessoas, ou pode 
instituir uma hierarquia em que somente algumas pessoas são 
elegíveis para falar, e outras, em virtude de sua exclusão do ponto de 
vista universal, não podem “falar” sem desautorizar simultaneamente 
sua fala (BUTLER, 2008, p. 174). 

 

Desse modo, sinha Vitória subvertia a ordem masculina apesar da  

prevalência da assimetria da linguagem. O silêncio de Fabiano evocava a 

decadência do patriarcalismo, pois o marido dependia da opinião da esposa para 

tomar qualquer decisão, era nela, que ele pensava, ao enfrentar todas as suas 

dificuldades do viver. “Precisava consultar sinhá Vitória, combinar a viagem, livrar-se 

das arribações, explicar-se, convencer-se de que não praticara injustiça matando a 

cachorra. Necessário abandonar aqueles lugares amaldiçoados. Sinha Vitória 

pensaria como ele” (RAMOS, 2000, p. 115). Para Fabiano, a companheira sempre 

tinha uma solução, a resposta para suas inquietações. Atribuía à sinha Vitória a 

autoridade, que, por imposição dos valores androcêntricos, deveria ser exercida por 

ele, na condição de homem da família. 

No capítulo “Festa” a família enfrentou uma longa caminhada até a cidade 

para participar da festa de Natal. Lá participaram do lado religioso da festa e 

buscaram diversão para as crianças. Fabiano dirigiu-se a uma barraca de jogos e, 

buscou com o olhar a aprovação da mulher, mas com um simples gesto de 

reprovação, sinha Vitória proibiu o marido de jogar cartas. Tinha ciência de que o 

jogo era apostado e ele já havia perdido dinheiro em outras ocasiões, ocasionando 

prejuízos às escassas finanças da família. Embora Fabiano mantivesse a sua 

posição de provedor da família, era sinha Vitória quem liderava na administração da 

casa e na tomada de decisões. A capacidade elocutiva de sinha Vitória destituía 

Fabiano da posição de falante universal. Quanto a isso, retomamos a argumentação 

de Butler sobre a linguagem: 

 
A linguagem pressupõe e altera seu poder de atuar sobre o real por 
meio de atos elocutivos que, repetidos, tornam-se práticas 
consolidadas e, finalmente, instituições. A estrutura assimétrica da 
linguagem, que identifica com o masculino o sujeito que representa e 
fala como universal, e que identifica o falante do sexo feminino como 
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“particular” e “interessado”, absolutamente não é intrínseca a línguas 
particulares ou à linguagem ela mesma. Não podemos achar que 
essas posições assimétricas decorram da “natureza” dos homens e 
das mulheres (BUTLER, 2008, p. 169). 

 

O poder da linguagem impulsionava sinha Vitória a ir além da sua posição 

social. Desta forma, é a personagem feminina que aponta os novos rumos, por onde 

a família deveria aventurar-se, quando resolveram fugir do sertão. Era um caminho 

ainda incerto, mas cheio de esperanças. Fabiano confiava que mais uma vez sinha 

Vitória acertara. Ela sentia uma extraordinária necessidade de falar durante toda a 

caminhada, não queria em nada assemelhar-se a “um pé de mandacaru, secando, 

morrendo” (RAMOS, 2000, p. 119), sua força estava na força das palavras que dizia. 

Por meio delas, podia “enganar-se, gritar, dizer que era forte, e a quentura medonha, 

as árvores transformadas em garranchos, a imobilidade e o silêncio não valiam 

nada” (RAMOS, 2000, p. 119). A personagem era de tal modo convincente, que  

fazia dissipar a nuvem de dúvidas, que, por vezes, interrompia os pensamentos de 

Fabiano, fazendo-o imaginá-la forte, decidida e plena de vida, capaz de seduzir e 

guiá-lo por caminhos desconhecidos e duvidosos. Sinha Vitória dominava Fabiano 

por completo e incentivava o grupo a pensar nas novas possibilidades de sobrevida, 

que teriam nas terras estranhas. Conforme pode ser observado no fragmento a 

seguir: 

 
As palavras de sinha Vitória encantavam-no. Iriam para diante, 
alcançariam uma terra desconhecida. Fabiano estava contente e 
acreditava nessa terra, porque não sabia como ela era nem onde  
era. Repetia docilmente as palavras de sinha Vitória, as palavras que 
sinha Vitória murmurava porque tinha confiança nele. E andavam 
para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de 
pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis  
e necessárias (RAMOS, 2000, p. 126). 

 

A sua capacidade de reflexão e enunciação, comprovada na forma como 

conduzia o grupo e do modo como buscava solucionar as adversidades enfrentadas 

pela família, naquele cenário hostil, dava a ela essa autoridade. O sonho de sinha 

Vitória permitia outras perspectivas de vida. Além disso, a personagem representa a 

indignação ante a miséria e a ausência de garantias e direitos, que atinge as 

camadas mais desprivilegiadas da sociedade. 
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Vale observar também o caráter transgressor da escrita de Graciliano, no que 

se refere às normas hegemônicas do seu tempo, época esta, na qual, a voz 

dominante era masculina. Contudo, essa hegemonia, de certo modo, não se 

consolida em Vidas secas. A dificuldade de articulação da linguagem configurada na 

personagem Fabiano constitui uma metáfora do período em que se passa a obra: 

década de 30. Neste momento, a ditadura do Estado Novo foi instituída, e com ela, 

várias ações características de um governo autoritário. Como a vigilância constante 

à construção de pensamentos e à verbalização destes, desencadeando um 

processo de cerceamento às liberdades e um projeto centralizador de nação. Sobre 

o Estado Novo Araújo assegura que: 

 
Na prática, os regimes baseados nesses pressupostos, foram e são 
ditaduras, pois, ao apregoarem o fim do conflito político como 
caminho para a paz e o desenvolvimento, usam o poder do Estado 
para suprimir outras formas de poder. Calam o conflito silenciando a 
pluralidade social e negam a política para a usarem de forma 
discricionária. Estes governos acabam ou sendo autoritários, isto é, 
impõem-se pela força e pelo policialismo ou como sistemas 
totalitários (ARAÚJO, 2000, p. 13-14). 

 

No entanto, Graciliano Ramos consegue encontrar uma brecha para driblar a 

ditadura do Estado Novo, conferindo a competência discursiva à personagem 

feminina, para através dela, refletir as ideologias políticas e o questionamento às 

desigualdades sociais do país. Sendo nordestino, Graciliano conhecia com 

profundidade o drama de viver no sertão, pois lá passara a sua infância e parte da 

adolescência. Em Vidas secas o autor apresenta um Nordeste totalmente 

distanciado da intervenção do Estado, e, pela voz de uma mulher, denuncia as 

condições desumanas de sobrevivência de milhares de nordestinos, que resistiam à 

seca ou fugiam dela, sem certezas ou garantias de melhores condições de vida. 

A personagem feminina do romance, movida pelo desejo, lidera seu grupo 

familiar e desencadeia a ruptura com a realidade circular do sertão, possibilitando 

dessa forma, levantar discussões em torno das condições de vida no campo e das 

relações desiguais de poder, resultante da divisão entre as classes. A respectiva 

narrativa transcende o tempo de sua produção, que a situa no modernismo brasileiro 

permitindo uma multiplicidade de leituras na contemporaneidade, inclusive esta, aqui 

realizada, com vistas para as relações de gênero, ditadas por normas de 

comportamento e, que, reproduzem preconceitos e intolerâncias. Nesse sentido, 
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sinha Vitória movimenta a narrativa, na busca de transformação para o processo de 

desumanização, do qual, juntamente com a família é vítima. A relação desta 

supracitada obra com as questões contemporâneas permite discutir os conceitos 

discursivos, que, enfatizam a fixidez de papéis, relações de poder e lugares sociais, 

determinados. Quer sejam, por classe, etnia ou pelos aspectos físicos ou sexuais,  

do ser mulher e do ser homem. Foucault aponta sobre as regiões onde se exerce os 

mais temíveis poderes: 

 
Em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde os 
buracos negros se multiplicam, são as regiões da sexualidade e as 
da política: como se o discurso, longe de ser um elemento 
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma e a política 
se pacifica, fosse um dos lugares onde elas exercem, de modo 
privilegiado, alguns de seus mais temíveis poderes. Por mais que o 
discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 
atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com 
o poder (FOUCAULT, 2009, p. 9-10). 

 

Sendo assim, Vidas secas compõe importante objeto de análise, acerca das 

questões sociais e políticas relativas à década de 30, bem como, da problemática 

que envolve a representação das mulheres ao longo da história. Sinha Vitória 

exemplifica que em todas as épocas, as mulheres sempre desenvolveram 

mecanismos de resistência e formas alternativas de discursos, visando à superação 

das desigualdades. É no sentido de romper com esse espectro hierárquico entre os 

sujeitos, que se põe na condição de emergência os discursos das margens. Nesse 

contexto, a literatura se revela, enquanto material apropriado para a reflexão acerca 

dos estudos de gênero, da mesma forma em que constitui mecanismo para a 

formulação de novas perspectivas sociais e históricas, capazes de possibilitar outro 

imaginário de homens e mulheres em suas respectivas práticas sociais e suas 

múltiplas representações. 

No quarto e último capítulo caracterizamos a personagem Clara de Abril 

despedaçado, enquanto elemento transgressor que interfere na tradição falocêntrica 

instituída no contexto da região Nordeste do Brasil, apresentada no filme. Fizemos 

ainda, uma análise comparativa, entre as personagens das narrativas citadas, cujo 

objetivo, foi discutir as diferenças e similaridades nos seus comportamentos. 
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4 HISTÓRIAS ENTRELAÇADAS: A DIMENSÂO DA RESISTÊNCIA EM ABRIL 

DESPEDAÇADO E VIDAS SECAS 

 

 
4.1 CLARA: LIBERDADE E TRANSFORMAÇÃO 

 
 

As formas de resistência configuradas nas relações familiares e de gênero, no 

livro Vidas secas, de Graciliano Ramos e no filme Abril despedaçado, de Walter 

Salles nos permitiram fazer um entrelaçamento entre essas duas narrativas, 

ressaltando tanto os traços de aproximação como os distanciamentos verificados 

nas personagens das referidas obras. Constatamos, sobretudo, que as personagens 

femininas sinha Vitória do romance de Graciliano Ramos, a personagem da mãe e 

Clara, do filme de Walter Salles, atuaram, exercitaram poderes e realizaram 

rupturas, subvertendo a opressão e o silêncio. Assumiram identidades outras, que 

não aquelas, prevalecentes nos contextos das suas trajetórias, marcadas de forma 

incisiva pelo falocentrismo. A predominância da seca, da fome e da morte, não 

impediu que elas desenvolvessem formas de sobrevivência. Movidas pela 
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esperança, pelo sonho, pelo sentimento de liberdade ou pela religiosidade, 

encontraram forças para prosseguir. Essas personagens ratificam o que Michelle 

Perrot defende sobre o percurso das mulheres na história: 

 

Em todos esses casos, trata-se, sobretudo, das mulheres às voltas 
com a violência, a guerra, e com formas de dominação masculina, 
das quais também os homens são vítimas. Entretanto, isso não 
esgota as relações entre os homens e as mulheres, do mesmo modo 
que o status de vítima não resume o papel das mulheres na história, 
que sabem resistir, existir, construir seus poderes (PERROT, 2008, p. 
166). 

 

Assim, observamos a entrada triunfal da personagem Clara na rotina familiar 

dos Breves. A moça que surge como uma clareira na vida do jovem Tonho, 

indicando-lhe novos caminhos a seguir, uma vez que este, de certo modo, já se 

encontrava morto e condicionado ao jugo do poder patriarcal. Clara chega e instaura 

a desordem e o caos no coração do rapaz, abrindo as portas do seu ser para a 

alteridade e a diferença. Diante dos seus olhos, Clara faz descortinar um mundo 

enigmático a ser desvendado. Confirmando o que destaca Michelle Perrot: “Michelet 

exclama: as mulheres: que força! Tal o poder difuso e eficaz que elas detêm sobre  

os costumes. A elas sempre foi atribuído o enigmático: A mulher é a outra, a 

estrangeira, a sombra, a noite, a armadilha...”(PERROT, 2005, p. 265). Clara abala 

as crenças e os valores de Tonho, inclusive no que se refere ao código de honra em 

que se pautaram várias gerações da sua família. 

Após o ritual da vingança, o irmão mais novo de Tonho olhava pensativo 

através da janela, aguardando o seu retorno. Mas eis que, de repente, o inesperado 

aconteceu. Surgiram na estrada dois estranhos, que viajavam numa carroça. Era 

uma moça muito bonita e um homem que aparentava ser o pai dela. Os transeuntes 

avistaram o menino e logo se aproximaram. Gritaram pelo garoto e pediram 

informação sobre como chegar à cidade de Bom Sossego. Eles eram diferentes das 

pessoas do lugar, alegres e de riso fácil. Apresentaram-se ao garoto dizendo os seus 

nomes. A moça se chamava Clara e o homem Salustiano. Ele era uma espécie de 

padrinho e tutor de Clara. Os viajantes perguntaram ao garoto qual era o nome dele. 

Este respondeu que não tinha nome e que todos o chamavam de “Menino”. Com 

relação à ausência de nome do menino, Vânia Resende faz uma interessante 

contribuição: 
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A criança que se vê diante de agressões ao seu ser, ora sendo útil ao 
adulto, insatisfeita nas suas aspirações, atua, normalmente sem 
nome, solitária, sem outras crianças com quem poderia compartilhar 
a infância. A falta de nome se justifica como remetente da 
desumanização que o menino vive na infância, devido a imposições 
que o adulto lhe faz e a restrições que a vida em si lhe oferece 
(RESENDE, 1988, p. 56). 

 

Os forasteiros mostraram-se surpresos diante do fato de o menino não 

possuir um nome. Agradeceram ao garoto pela informação. Mas antes de ir embora, 

Clara presenteou o menino com um livro de histórias, que também possuía gravuras. 

Naquele canto do sertão, o livro representava o conhecimento, passaporte para 

outros mundos. Os passantes seguiram viagem. O menino ficou imensamente feliz 

com o presente e, apesar de não sabe ler, exercitava a sua capacidade imaginativa  

e criava suas próprias histórias a partir das gravuras. A mãe interveio na alegria do 

menino quando o repreendeu por conversar com desconhecidos. Pois, os 

estrangeiros causavam estranhamento naquelas paragens, seus hábitos culturais 

eram outros, representavam um perigo, traziam o novo, eram diferentes e podiam 

interferir na ordem estabelecida, ou seja, nos costumes, nas tradições. 

 
A diferença e alteridade tornam-se assim a fantasia de um certo 
espaço cultural ou, de fato, a certeza de uma forma de conhecimento 
[...] O outro é citado, mencionado, emoldurado, iluminado, encaixado 
na estratégia de imagem/contra-imagem de um esclarecimento serial 
(BHABHA, 2003, p. 59). 

 

O menino não receava o contato com a novidade, estava cansado do 

isolamento e da imobilidade impostos a ele. Movido pela teimosia, ingressava, desse 

modo, no mundo da fantasia, que era o mundo de qualquer criança. O universo 

mágico do menino passou a ser povoado pela imensidão do mar e criaturas que nele 

habitavam. Eram sereias e outros seres fantásticos. Ele encontrava-se com esses 

seres no fundo do mar, onde mergulhava e se apaixonava pela “sereia do mar 

distante”. Esse mundo imaginário garantia a ele escapar da vida cíclica que o 

cercava, reduzida a ações repetitivas. A experiência com o livro renovava, no 

menino, a esperança de realização dos seus desejos frustrados no mundo real. 

Nesse sentido, é oportuno retomar Vânia Resende no seu estudo sobre a presença 
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do menino na literatura brasileira, quando faz referência à relação da criança com o 

mundo imaginário e o real. 

 

Em atos de liberdade, ele ultrapassa ou quebra a dureza, a solidez e 
a estratificação da realidade imediata, a familiar, e das pessoas em 
geral [...], lançando-se, como as águas que escorrem esparramadas 
e incontroláveis, à conquista do sentido interior e profundo das 
mesmas águas e de si próprio, agora, águas vastíssimas do mar 
(RESENDE, 1988, p. 238). 

 

Desde então, o menino também desejava reencontrar o irmão para dividir  

com ele a novidade. Por sua vez, imerso na penosa realidade, Tonho retornou a 

casa, o garoto correu em sua direção e contou a ele sobre o encontro com os 

forasteiros, falou da moça bonita e do livro que dela recebeu. Tonho perguntou ao 

menino: “- E é livro de quê?” (SALLES, 2001), ao que o menino respondeu: “- É livro 

de tudo” (SALLES, 2001). Ao ver Tonho, a mãe esboçou um raro sorriso, recolheu a 

camisa de Inácio, que ainda estava pendurada ao vento. Lavou-a com tanta força, 

como se quisesse demonstrar que o sangue derramado pelo filho mais velho havia 

sido realmente lavado por Tonho, talvez por isso, insistia com sofreguidão em 

suprimir aquela mancha. O garoto, em sua sabedoria, refletia sobre a ação da mãe: 

“- Mãe pensa que mancha de sangue sai, mas num sai nunca” (SALLES, 2001), 

construindo nessa cena mais uma importante metáfora do filme, intensificada pela 

imagem da camisa esfregada, colorindo a água com o vermelho sangue, dando a 

impressão ao espectador de que a câmera estivesse posicionada no fundo da bacia. 

Nessa perspectiva, faz-se importante observar a seguinte argumentação de Renato 

Cunha sobre a imagem fílmica: 

 
A imagem fílmica instaura o encantamento da visão e da audição, e o 
pensamento mergulha no alastramento da mente e da ética. O 
inverso se dá quando a imagem visiva da leitura é protagonista. […] 
Note-se que as imagens concretas proporcionam ao espectador uma 
diversidade de símbolos abstratos e que a abstração, ou imagem 
mental subjetiva, advém tanto dos conjuntos de idealização quanto 
dos de impressão (CUNHA, R., 2007, p. 55-56). 

 

Essa câmera conduz o olhar do espectador sobre a sucessão de imagens, 

fascinantes, possibilitando a este, refletir sobre os movimentos, as cores e ações da 

personagem, ampliando assim, as possibilidades de constatação e significados. 
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Tonho e o pai dirigiram-se até Bom Sossego para entregar a carga de 

rapadura. Diante do carro de bois em que viajavam, surgiram dois caminhos, 

constituindo outra metáfora. Esses caminhos apontavam para o rapaz a 

possibilidade de escolher seguir outros rumos. Chegando a Bom Sossego, Tonho se 

deparou com a fantástica imagem de uma linda mulher que se movimentava com 

desenvoltura sobre pernas de pau. Ela quebrava o curso repetitivo da vila e 

apresentava outro estilo de vida para Tonho, cheio de riscos e encantos. A moça 

possuía espírito aventureiro e corajoso. Havia um clima de alegria no lugar. 

Salustiano usava uma fantasia e cantarolava ao som de pífanos e tambores. O 

homem convidava os moradores da vila para o espetáculo que apresentariam logo 

mais à noite. Tonho percebeu que eles eram os forasteiros de quem havia falado o 

irmão. Descobriu, então, que se tratava de artistas mambembes. A dupla vivia pelo 

mundo fazendo apresentações circenses e levando uma vida transitória, sem regras 

ou convenções, adversa dos modelos vigentes. Tonho ficou fascinado pela 

novidade. Voltou para casa, absorto pela imagem de Clara, que se movimentava 

com leveza nas pernas de pau, desfrutando de uma liberdade nunca vista por ali. O 

rapaz disse ao irmão “- Eu vi a sereia andando nas pernas de pau” (SALLES, 2001). 

Ele relatou ao menino que os estrangeiros eram artistas de circo e iriam 

apresentar um espetáculo naquela noite. O menino expôs para Tonho o desejo de 

assistir à apresentação circense. Tonho tentava desmotivá-lo dizendo: “- O pai não 

vai deixar” (SALLES, 2001). O garoto retrucava: “- A gente é que nem boi, roda, roda 

e não vai pra lugar algum” (SALLES, 2001). Apesar do drama vivido, o rapaz se 

sensibilizou, não conseguiu ficar imune diante do desejo do irmão, mesmo sabendo 

que o pai jamais consentiria que fossem em busca de diversão, ainda que, rara 

naquele lugar. Para o senhor Breves, em suas existências, não cabia o riso. Além 

disso, Tonho deveria assumir a condição de um quase prisioneiro, se quisesse 

preservar o pouco tempo de vida, que ainda lhe restava e, findaria com a mudança 

da lua, quando se cumpriria a sentença da sua morte. Tonho então resolveu 

desobedecer ao pai. Quanto às imposições que uma sociedade patriarcal faz ao 

homem, Nolasco entende que: 

 
O papel masculino que uma sociedade machista impõe ao homem é 
uma imagem de machismo e de virilidade muitas vezes tão 
mutiladora para o homem, como a imagem da feminilidade para a 
mulher. Por isso, a possibilidade de um movimento de libertação dos 
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homens liga-se a uma tomada de consciência (NOLASCO, 1993, p. 
19). 

 

A desobediência de Tonho representava a iminência de uma tomada de 

consciência que o impeliria a fazer as suas próprias escolhas. Durante a noite, os 

dois irmãos saíram às escondidas com destino ao circo. Ao chegarem lá, ambos 

foram contagiados pela magia do espetáculo. No fundo do palco havia uma placa 

onde se lia “O Riso da Terra”. Clara se tornou a fantasia de Tonho, ele não desviava 

o olhar, das acrobacias realizadas por ela. Clara sorria, era diferente de todas as 

mulheres que Tonho já vira na redondeza. Usava roupas claras, o que lhe dava um 

ar de leveza e alegria, fazendo-a destoar completamente das mulheres do lugar, que 

pareciam viver em eterno luto. Clara ainda trazia os cabelos soltos ao vento, 

intensificando ainda mais a sua beleza. Para Perrot “Os cabelos são o símbolo da 

feminilidade, condensando sensualidade e sedução e atiçando o desejo” (PERROT, 

2008, p. 51). Era uma mulher que parecia encarnar a própria liberdade. 

Acompanhava o padrinho de cidade em cidade, apresentando a sua arte. 

O circo convertia-se na metáfora do lúdico, da brincadeira, palco da 

representação. Clara desafiava as leis da gravidade. A moça flutuava no trapézio, 

rodopiando no ar, mas a sua grande façanha consistia na habilidade de engolir e 

cuspir fogo. Clara realizava malabarismos com o fogo. Tonho a contemplava 

fascinado. Sobre o homem que contempla o fogo, Bachelard colabora dizendo: 

 
O fogo, para o homem que o contempla, é um exemplo de pronto 
devir e um exemplo de devir circunstanciado. Menos abstrato e 
menos monótono do que a água que flui, mais rápido inclusive em 
crescimento e mudança do que o pássaro vigiado a cada dia nas 
moitas, o fogo sugere o desejo de mudar, de apressar o tempo, de 
levar a vida a seu termo, a seu além. Então o devaneio é realmente 
arrebatador e dramático; amplifica o destino humano; une o pequeno 
ao grande, a lareira ao vulcão, a vida de uma lenha à vida de um 
mundo. O ser fascinado ouve o apelo da fogueira. Para ele, a 
destruição é mais do que uma mudança, é uma renovação 
(BACHELARD, 1994, p. 25). 

 

Clara lidava com o fogo como se ele fosse uma extensão do seu ser. Ela 

incendiava o corpo de Tonho com o fogo da paixão e provocava nele emoções 

nunca vividas. O brilho dos seus olhos misturava-se às chamas do fogo, o seu 

sorriso contagiava a todos que assistiam ao espetáculo. Clara provocou uma 

verdadeira reviravolta no interior de Tonho. Ela era o fogo que dissipava os conflitos 
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obscuros do rapaz e iluminava a sua alma. Clara, anunciava o porvir, era o fogo que 

trazia esperança e libertava Tonho do seu implacável destino. Assim o faria romper  

o círculo que parecia eternizar as antigas tradições, às quais o rapaz e seus irmãos 

estavam submetidos desde que nasceram. Ela pintou de luz a cidade de Bom 

Sossego. O seu nome simbolizava o seu brilho, a sua luz. Desta, ela era portadora. 

Michelle Perrot assegura que: 

 
Ora, a mulher é fogo, devastadora das rotinas familiares e da ordem 
burguesa, devoradora, consumindo as energias viris, a mulher das 
febres e das paixões românticas, que a psicanálise opõe à guardiã 
da paz das famílias, [...] herdeira das feiticeiras condenadas pela 
inquisição de outrora (PERROT, 2001, p. 188). 

 

O menino surpreendido pela habilidade da moça com o fogo comentou com o 

irmão: “- Ela é fogo num te disse” (SALLES, 2001). Para Clara, a realidade era 

desafiadora e infinita. Através dela, Tonho entrou no mundo do sentimento amoroso, 

e, a partir desse encontro, jamais seria o mesmo. Clara era a força motriz para a 

tomada de consciência de Tonho. No circo, o menino estava embevecido com as 

luzes e os movimentos acrobáticos de Clara. Recarregava ali a sua imaginação para 

criar novas histórias com o seu livro. Clara e a sereia podiam ser a mesma pessoa 

para o garoto. Ela representava a libertação do menino pelo imaginário e a  

libertação de Tonho pelo amor. Ao final do espetáculo, o garoto foi falar com Clara e 

Salustiano. Os artistas lembraram-se do menino. Este, na oportunidade, apresentou 

o irmão mais velho aos novos amigos. A moça perguntou a eles se haviam gostado 

do espetáculo, ao que ambos revelaram o quanto foi prazeroso vivenciar aqueles 

momentos. Salustiano brincou com o fato de o garoto não ter um nome, em resposta 

à provocação, o menino disse que era melhor não ter nome do que se chamar 

Salustiano. O homem resolveu, então, batizar o menino com o nome de Pacu. O 

pequeno não se deu por satisfeito, pois, segundo ele, Pacu era nome de peixe de 

rio. Embora o menino desejasse a imensidão do mar, acabou por aceitar o nome. 

Quando retornaram, os dois irmãos foram surpreendidos pelo pai que, 

enfurecido, não aceitava o fato de os filhos lhe terem desobedecido para ver o circo. 

Perguntou a Tonho: “- Onde tu levou o menino? Tu perdeu o respeito pelos mortos 

dessa casa?” (SALLES, 2001). O rapaz, após viver emoções intensas, naquela 

noite, provocadas pelo contato com Clara, e já tendo o seu destino selado, não se 

comportava mais com tanta sujeição diante do pai, e com um tom de coragem na 
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voz lhe respondeu: “- Não se preocupe não, pois já to seguindo os passos deles” 

(SALLES, 2001). O senhor Breves não se conteve diante do que considerou um 

desaforo e perdeu totalmente o controle e, espancou Tonho, como forma de 

confirmar a sua autoridade. 

 
Nas condições da vida humana, a única alternativa do poder não é a 
resistência impotente ante o poder – mas unicamente a força, que 
um homem sozinho pode exercer contra seu semelhante, e da qual 
um ou vários homens podem ter o monopólio ao se apoderarem da 
violência (ARENDT, 2007, p. 214). 

 

O pai, aos berros, ordenava ao rapaz: “- Cala essa boca” (SALLES, 2001), 

mas o jovem o desafiava, dizendo: “- Num calo...” (SALLES, 2001). Enquanto isso, 

em Bom Sossego, Salustiano já havia percebido o interesse de Clara por Tonho, 

através da troca de olhares entre os dois. O padrinho da moça ficou preocupado, em 

perdê-la para o rapaz, pois mantinha com ela uma relação não muito bem definida. 

Chamou a atenção de Clara para a faixa preta que Tonho carregava em um dos 

braços: “- Ele está marcado para morrer” (SALLES, 2001). Clara não demonstrava 

temor diante de Salustiano, ou da condição de Tonho. Parecia decidida a enfrentar 

as situações mais adversas. Contrariando a postura de submissão normalmente 

assumida pelas mulheres que viviam naqueles arredores, em conformidade com as 

tradições do sertão nordestino. Estas abdicavam de suas vidas, de sua sexualidade 

para cumprir os papéis a elas atribuídos. Como chama a atenção Thayer: 

 
Tradicionalmente, as mulheres rurais brasileiras eram subordinadas, 
dentro de suas famílias, por toda a vida, passando direto da 
autoridade dos pais e dos irmãos para a dos maridos e dos filhos 
mais velhos. Sua sexualidade era um objeto central de vigilância; 
elas deviam subordinar o prazer à procriação. (THAYER, 2001, p. 
110). 

 

Em Riacho das Almas, Tonho começou a se preocupar com a aproximação 

de sua morte e ouvia os conselhos do irmão, que o incentivava a fugir com o pessoal 

do circo, para não morrer. Após muita reflexão, Tonho fugiu e transgrediu a lei, 

causando vergonha ao pai, que o chamou de covarde. O senhor Breves disse que já 

havia perdido tudo e que se Tonho não voltasse, perderia também a honra. Por  

outro lado, a atitude do rapaz causou muita felicidade a Pacu, ele foi o primeiro a 

tomar conhecimento da fuga de Tonho. Ao acordar, o garoto percebeu que a cama 
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do irmão não havia sido desfeita, tal circunstância o fez esboçar um sorriso de 

felicidade, pois seu grande desejo era a manutenção da vida de seu incomparável 

companheiro. Além do menino, a mãe demonstrava também, certo conforto diante 

do sumiço do filho. Em um dos poucos diálogos com o marido, que resmungava 

sobre a ausência do rapaz, ela surpreende, de modo desafiador, ao afirmar: “Nessa 

casa os mortos é que comandam os vivos. Às vezes eu tenho vontade que Tonho 

nunca mais volte. A pior das vidas é melhor que a morte” (SALLES, 2001). 

O rapaz combinou com os artistas mambembes que os acompanharia até a 

cidade de Ventura e depois retornaria para casa. Ao lado de Clara e Salustiano, 

Tonho ia descobrindo outro mundo. Ele deixava transparecer, no semblante, uma 

espécie de liberdade. Ao mesmo tempo, crescia em Tonho o encantamento por 

Clara, que também demonstrava interesse por ele. Por vezes, a conversa entre os 

dois era interrompida por Salustiano, que tentava, a todo custo, evitar o 

envolvimento que já havia se estabelecido pelo olhar. À noite, quando acampavam 

para descansar, Salustiano demarcava limites e evidenciava para Tonho o poder 

posto sobre Clara. Dizia-lhe, por atitudes, a quem a moça pertencia, chamando-a 

para se deitar com ele na carroça. Tonho então, compreendera, havia entre eles 

muito mais do que deveria existir entre padrinho e afilhada. Tal conclusão 

entristecera sobremodo o rapaz, que vira a sua esperança de viver um amor com 

Clara, cair por terra, pois não poderia competir com Salustiano. Ao chegarem a 

Ventura, Tonho ajudou o grupo a montar a tenda do circo. Clara ensaiava uma 

apresentação. Com o auxílio de Tonho, ela girava na corda e gritava ao rapaz que 

aumentasse a velocidade, os dois entraram em total sintonia. Clara parecia voar. O 

movimento circular de clara na corda dialoga com a trilha sonora. A música convida 

o receptor a participar da cena, seguindo com os sentidos da visão e da audição o 

giro de Clara. Saraiva enfatiza quanto à importância da música na narrativa 

audiovisual: 

 
A música na narrativa fílmica investe sobre a percepção emocional e 
afetiva do espectador. Ela pode estar integrada à diegese, [...] pode, 
ainda, intervir na estruturação, do discurso, marcando as seqüências 
ou dando ênfase a elementos simbólicos do relato (SARAIVA, 2003, 
p. 24). 

 

A trilha sonora intensificara como se acompanhasse a velocidade alcançada 

por Clara. Tonho seguia a vibração dos giros da moça. Os dois pareciam viver um 
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verdadeiro êxtase, à semelhança de um orgasmo. Escaparam da realidade. A certa 

distância dali, Salustiano observava o episódio. Demonstrando insatisfação e ciúme, 

aproximou-se e interrompeu a cena. Estabeleceu-se um clima pouco amistoso entre 

Tonho e o padrinho de Clara, que, a partir de então, incentivava o rapaz a voltar  

para casa. Tonho despediu-se da moça e disse que jamais a esqueceria. Clara, em 

contrapartida, também declarou a ele a reciprocidade dos seus sentimentos. Tonho 

pegou a estrada de volta para casa. 

 
4.2 O CIRCO: FANTASIA E TRANSGRESSÂO 

 
 

Em Riacho das Almas a vida corria sem surpresas. Pacu passava horas e 

horas, sentado embaixo da única árvore, que havia nas proximidades da casa da 

família Breves. Foi num dos galhos secos, daquela árvore, que Pacu improvisou um 

balanço, de onde podia voar para longe, quando queria sair dali. A árvore  

ressequida sem galhos ou folhas, representava a total ausência de vida naquele 

lugar, uma árvore morta. Mas, na mesma medida, era a guardiã dos sonhos de 

Pacu. Foi apoiado naquele tronco e protegido na sua pouca sombra, que o menino 

erigiu o cenário do seu mundo fantástico. A única experiência que teve com a magia 

do circo deu-lhe material suficiente para construir muitas histórias. O circo, no 

contexto presentificado no filme, teve o papel de estimular a fantasia mítica já 

vivenciada por Pacu, desde que recebera o livro da artista circense. Sobre a fantasia 

Resende assegura: 

 
A fantasia trabalhada [...] seja na perspectiva do maravilhoso, seja na 
do fantástico, não tem função alienante, mas crítica, envolvendo 
metaforicamente a realidade estatuída. Quanto mais absurdos a 
realidade ficcional contém, mais acentuada se torna a crítica à 
realidade imediata. Quanto mais se sonha com uma realidade 
absurda (porque impossível naquele momento), mais absurda é a 
realidade que se vive como possível (RESENDE, 1988, p. 66). 

 

E assim vivia Pacu, mergulhado em suas fantasias. Com o livro nas mãos, 

inventando fábulas, das quais era sempre uma personagem. No livro, ele  

encontrava a sua grande heroína, a sereia do mar distante. Naquelas histórias, o 

garoto também era o herói que salvava a sereia. Para o Senhor Breves, o livro era 

motivo de aborrecimento, pois tirava o menino da rotina e dos afazeres na fazenda. 



116 
 

 
 
 

Usando da violência de sempre, o pai tomou-lhe o livro, arrancando do menino a 

possibilidade da fantasia, do sonho, da alegria, e da liberdade. Segundo ele, o 

garoto estava ali para trabalhar e não para brincar. A agressividade do pai 

configurava um não à infância, à brincadeira, ao outro, à diferença. Com o livro, 

Pacu se libertava da vida árida, na qual a mudança, a novidade, o sonho não era 

possível, pois, para ele, estava reservado o mesmo destino dos seus irmãos mais 

velhos, sancionar os antigos conceitos de honra dos homens da família. Entretanto, 

Pacu e Tonho já haviam sido contaminados por outras formas de viver, estavam 

expostos e condenados a elas. Aquele mundo limitado não lhes respondia às 

inquietações. 

 
Não restam dúvidas de que leis formuladas dentro de uma cultura 
que Derrida chamou de falogocêntrica apoiaram e estimularam a 
valorização social do lugar simbólico representado pela 
masculinidade. Muitas delas expressaram de modo evidente a 
consolidação legal do poderio masculino sobre mulheres e crianças, 
bem como a sanção punitiva para aqueles que não se enquadrassem 
dentro dos moldes desenhados para o comportamento masculino 
socialmente legitimado. (OLIVEIRA, 2004, p. 66). 

 

Entretanto, o rapaz retornou à casa do pai. Pacu entristecera ao avistar o 

irmão ao longe. Tonho aproximou-se e, sem dizer palavra, assumiu a sua parte na 

lida da fazenda. O senhor Breves, agora, sentia-se mais confortável e desejava que 

Tonho soubesse morrer como um homem. A vida voltou à normalidade, à 

semelhança do movimento dos bois que rodavam a bolandeira. O dia estava 

ensolarado como sempre. No final da tarde, Tonho, desejando romper com a tristeza 

do irmão, foi empurrá-lo no balanço e, numa perfeita interação, os irmãos brincavam 

como se fosse a última vez. Pacu trocou de lugar com Tonho, agora, ele empurrava 

o balanço, elevando o irmão ao ápice. Tonho deixava-se elevar ao mais alto, talvez 

numa tentativa de libertação. Pacu esforçava-se, empurrava o irmão, o mais forte 

que podia e oferecia-lhe o prazer daquele lúdico e fugaz momento. O movimento da 

câmera corrobora substancialmente para a beleza da cena de Tonho no balanço. A 

câmera vai às alturas, ampliando o campo de visão do espectador. De acordo com 

Coutinho: 

 
Desde que a câmera significa um olhar que vê enquanto movido por 
intencionalidades, tem-se que o existenciamento do objeto, a sua 
modalidade de ser. Deriva não de si próprio e sim desse olhar que, 
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expressando um intuito, infiltra na coisa fotografada o grau de 
significação que ela deve possuir perante as demais da seqüência, 
do filme inteiro (COUTINHO E., 1996, p. 52). 

 
A câmera girava, permitindo ao espectador ver a cena por diferentes ângulos, 

revelando um momento de extraordinário lirismo no filme. A corda arrebentou. Tonho 

foi ao chão, e, para desespero de Pacu, este se fingiu de morto. De um supetão, o 

rapaz levantou e assustou o menino, que se desmanchou numa intensa gargalhada. 

Os dois rolaram no terreno seco e contagiaram o pai e a mãe com uma inusitada 

alegria que, descontroladamente, aderiram ao riso. Eles nunca haviam visto o pai 

sorrindo e surpreenderam-se a ponto de ficarem chocados. As expressões faciais 

dos filhos indicavam que o riso do pai era, para eles, algo assustador. Naquele rosto 

violento, o riso estava completamente deslocado, e soava com tamanha brutalidade 

que rompera a calma e a delicadeza daquele fim de tarde ensolarado. 

A mudança de lua anunciaria a morte de Tonho. Pacu observou o céu e 

proclamou a chuva. A chuva traria a mudança tão desejada por ele. Esta 

desvendava a ação fecundante dos deuses sobre a terra e ensejava a renovação, a 

fertilidade, o renascer da vida. Desse modo, dar-se-ia a transformação daquela  

seca, feita do sangue de homens secos como seu pai. O senhor Breves não 

acreditou na previsão do menino, assegurava que não estavam em tempo de chuva. 

O garoto ansiava pela chuva, e acreditava na transformação que ela poderia fazer. 

Via na chuva uma possível ruptura com aquele ciclo de seca. Mais uma vez, Pacu 

posicionava-se à janela, por ela visualizava outros espaços que, nem sempre, 

estavam ao alcance do seu olhar, mas sim da sua imaginação. Queria ultrapassar os 

limites, para testemunhar os efeitos da ventania e dos relâmpagos, que anunciavam 

a chuva. Choveu torrencialmente. Era, nessa noite, que Tonho deveria ser morto. 

Por outro lado, Clara não se conformava com o afastamento de Tonho por 

causa do padrinho. Este manifestava sobre ela o seu poder de tutor e amante. Não 

admitia dividi-la com outro homem, ainda mais, porque era a moça com sua beleza e 

poder de sedução que atraía as atenções do público durante as apresentações que 

faziam no circo. Não se dando por vencido, Salustiano insistia para que Clara o 

acompanhasse. Apreensivo, argumentava sobre o destino de Tonho: “- Ele já está 

morto” (SALLES, 2001), Clara o rechaçava: “- Mas eu não tô” (SALLES, 2001). A 

moça resolveu então abandonar o padrinho, e foi escrever a sua própria história, 

rompendo, desse modo, com os limites, que a impediam de viver plenamente o seu 
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amor com Tonho. Ela veio com a chuva ao encontro do rapaz. A noite estava muito 

diferente, havia algo de encantador no barulho da chuva misturada ao vento. Ao 

abandonar o padrinho, Clara abria assim, uma fissura na ordem dominante. Judith 

Butler defende que: 

 
Fossos e fissuras são abertos, fossos e fissuras que podem ser 
vistos como as instabilidades constitutivas dessas construções, como 
aquilo que escapa ou excede, como aquilo que não pode ser 
totalmente definido ou fixado pelo trabalho repetitivo daquela norma 
(BUTLER, 2007, p. 164). 

 
Enquanto isso, da janela, Pacu assistia a tudo. A janela era um lugar 

recorrente para o menino, ela simbolizava a abertura para o mundo exterior, para o 

desconhecido e, no filme, a janela podia significar ainda, a tomada de consciência 

dos irmãos e a ampliação da visão de mundo. Através da janela, a luz penetrava no 

interior do quarto, que era quase sempre sombrio. Muito feliz, Pacu viu a chegada de 

Clara e chamou Tonho, que, ávido de paixão, pulou a janela e seguiu com a moça 

para a casa de rapadura. Ela disse ao rapaz que não estava mais presa, por isso, 

Tonho podia amá-la. Tiveram então a primeira noite de amor. A sutileza, com que o 

encontro entre o casal é realizado, faz desta cena uma das mais belas do filme, pois 

não há um apelo ao ato sexual explícito. Os dois amantes abraçam-se e beijam-se 

sutilmente, atingido a plenitude decorrente do que seria a simbiose entre os seus 

corpos. Ficaram ali, envolvidos em carinhos e pelo barulho da chuva. 

Clara despediu-se de Tonho dizendo que iria esperá-lo e foi embora. Pacu 

observou a moça se afastando. Foi até a casa de rapadura, olhou para Tonho que 

estava adormecido no chão e observou a serenidade e a paz em seu semblante. 

Enquanto Tonho descansava, o garoto vestiu o chapéu e a faixa de luto do irmão. 

Com ar de riso, Pacu fitou mais uma vez o irmão a quem amava tanto, temia 

interromper a sua felicidade e saiu correndo por entre a vegetação da fazenda, 

depois caminhou, como se planejasse o desfecho de uma antiga e longa história. 

Queria celebrar a chuva, que caia entre raios e trovões. Assim lançou-se, 

destemidamente, na escuridão, como se desejasse ocupar o lugar de Tonho e 

assumir a sua sentença de morte. Pelo caminho, ia tentando lembrar-se da história 

da sereia, que se misturava à sua história real. 
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A sereia, os navio e... diacho! O menino veio buscá a sere... não, não 
era isso Caraio! A sereia que veio buscá... É isso, acho que eu tô 
lembrado. Um dia a sereia veio buscá o menino para vivê mais ela... 
e ele gostou. Ela virou o menino em peixe e levou ele prá vivê 
debaixo do mar. No mar... ninguém morria e tinha lugar prá todo 
mundo. No mar eles vivia tão feliz... mas tão feliz, que não conseguia 
mais parar de dar risada (SALLES, 2001). 

 

O filho dos Ferreira já estava à caça de Tonho. O rapaz era míope e, no barro 

molhado e escorregadio perdeu os óculos, ficou inseguro e amedrontado ante à 

escuridão. Atirou no primeiro vulto que apareceu diante de si. Tonho se assustou 

com o disparo de um tiro. O barulho do disparo misturou-se ao riso do menino, que 

desfrutava de uma liberdade nunca antes experimentada. Os membros da família 

Breves correram, achando, que Tonho havia sido assassinado, porém este estava 

vivo e, sentindo a falta do irmão, correu em busca dele. Pacu foi encontrado morto e 

trazido até a casa por Tonho. A mãe jogou-se ao chão em enorme desespero. O fato 

de Pacu ter morrido no lugar de Tonho, deixou o pai fora de si, pois houve uma 

quebra de acordo, mataram o seu filho mais novo. Mais uma vez, o seu discurso 

estava impregnado de violência e de sentimento de vingança. Foucault aponta que: 

 
Deve-se conceber o discurso como uma violência que fazemos às 
coisas, como uma prática que lhes impomos em todo o caso; e é 
nesta prática que os acontecimentos do discurso encontram o 
princípio de sua regularidade […] a partir do próprio discurso, de sua 
aparição e de sua regularidade, passar às suas condições externas 
de possibilidade, àquilo que dá lugar à série aleatória desses 
acontecimentos e fixa suas fronteiras (FOUCAULT, 2009, p. 53). 

 

Inconformado com aquele evento e movido pela mesma violência, o homem 

disse a Tonho que não daria trégua, exigindo que o rapaz fosse imediatamente 

cobrar o sangue do menino. Mas, após conhecer o amor e perder o irmão, Tonho 

resolveu romper com aquela realidade limitada e aceitar os conselhos que Pacu 

sempre lhe dera. Dessa vez, teve a coragem necessária para dizer não ao pai e 

recuar com a vingança, mesmo sabendo que seria considerado um covarde, pagaria 

o preço, mas não levaria a cabo a maldita tradição. Tonho virou as costas e pegou a 

estrada que dava para o mar. O mar das narrativas de Pacu, da sereia, onde 

ninguém morria, metaforizando a dimensão do mundo que, mesmo sem ter 

vivenciado, imaginava. Aquele universo fantástico fazia referência às experiências, 
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que Pacu foi impossibilitado de viver. Agora, Tonho tomava a direção da sua vida, 

assumindo a condução da sua história. Esta atitude de Tonho relaciona-se com o 

conceito de coragem apontado por Hannah Arendt: 

 
A conotação de coragem, que hoje reputamos qualidade 
indispensável a um herói, já está, de fato, presente na mera 
disposição de agir e falar, de inserir-se no mundo e começar uma 
história própria. Esta coragem não está necessariamente, nem 
principalmente, associada à disposição de arcar com as 
conseqüências; o próprio ato do homem que abandona seu 
esconderijo para mostrar quem é para revelar e exibir sua 
individualidade, já denota coragem e até mesmo ousadia. Essa 
coragem original, sem a qual a ação, o discurso e, segundo os 
gregos, a liberdade seriam impossíveis, não é menor – pode até ser 
maior – quando o “herói” é um covarde (ARENDT, 2007, p. 199). 

 

Certamente a partir de então, Tonho seria considerado como o covarde que 

fugira da sua obrigação e esfacelara aquele antigo código de honra. Por sua vez, 

sentindo a sua autoridade abalada, num ato de desespero, o pai apontou a arma na 

direção do filho. Porém foi impedido de atirar pela mulher que, de forma inesperada, 

subverteu a relação de dominação mantida com o marido e rompeu o silêncio que 

constituiu, ao final, numa estratégia de resistência. A reação da mulher, contra a 

opressão, redefiniu o curso do núcleo familiar, que não teria a mesma 

representação, depois daquele “abril despedaçado” pela morte de Pacu. A reação da 

mãe consolida o que Michelle Perrot assegura sobre os poderes informais das 

mulheres: 

 
É a existência dos poderes informais das mulheres que controlam de 
fato a parte mais importante dos recursos e das decisões; nessas 
condições, a perpetuação do “mito” do poder masculino serve aos 
interesses dos dois gêneros; por trás da ficção desse poder, as 
mulheres podem desenvolver à vontade suas próprias estratégias 
(PERROT, 2001, p. 171). 

 

Ao se utilizar da estratégia do silêncio, a personagem da mãe desconstrói o 

mito da passividade feminina perpetuado, ao longo da história do Ocidente. Assim 

como a mãe, Tonho fraturou a relação de sujeição ao pai e realizou o sonho de 

liberdade de Pacu, derrubando também o mito do onipotente masculino. Foi em 

busca do mar e do amar, que configuravam a infinitude de possibilidades do viver. O 

rapaz ficou frente a frente com o mar. O seu semblante estava em paz. Os sonhos 
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de Pacu eram a confirmação de que havia outra forma de se construir as histórias, 

além daquelas impostas aos sujeitos, como verdades absolutas e irrevogáveis. 

Podia agora, aderir a outra noção de homem e de como estabelecer as relações, 

sem que estivessem fundamentadas sob a égide da opressão e da violência. Pois, 

mais que a morte, Pacu eternizou, em Tonho, um traço de que a vida podia ter 

outros matizes. 

 
4.3 A TRÍADE FEMININA E AS RUPTURAS NAS DUAS HISTÓRIAS 

 
 

O comparatismo tem se consolidado como tendência no campo das 

pesquisas literárias e interdisciplinares do século XXI. Analisar teoricamente obras 

literárias entre si, ou estas em relação a outras produções artísticas, numa 

perspectiva comparatista, permite que se tenha um olhar interdiscursivo e uma 

melhor compreensão das especificidades, como também, dos métodos utilizados no 

processo de criação e do contexto histórico e/ou cultural imbricados nessas 

construções. Um exemplo disso são os estudos de gênero que, em outras 

possibilidades de análises, estão aparentemente, invisíveis nas tramas da ficção. 

Além disso, as pesquisas realizadas nesse âmbito remetem a questões relativas às 

diferenças, à representação e à identidade. Configurando, assim, a pertinência do 

comparatismo à contemporaneidade, caracterizada por desordens e irregularidades 

que compõem a simultaneidade e heterogeneidade de imagens produzidas e, 

disseminadas pela cultura de massa, no cotidiano fragmentado da pós-modernidade. 

Segundo Eneida Leal Cunha: 

 
As produções do impulso comparatista têm fertilizado questões de 
longa duração, que atravessam e repetidamente emergem, em 
diferença [...]: as questões relativas à derivação histórica, à 
dependência cultural, à originalidade e ao valor estético, às 
articulações com outras literaturas hierarquicamente ditas centrais ou 
periféricas. Por outro lado, problemas e matérias pontuais, deste 
tempo, afloram e são desenvolvidos nessa onda comparatista: a 
desierarquização dos produtos da cultura e de formas do literário; a 
apropriação e operacionalização do conhecimento de outros 
territórios, de outras disciplinas; os nexos investigados ou 
promovidos entre literatura e outras linguagens; o jogo fascinante  
que relativiza ou reverte valores, conceitos e formas das ficções, das 
biografias, das relações de parentesco. Trabalha-se, enfim, nas 
intertextualidades, nas intersemioses e nas interdisciplinaridades 
(CUNHA, E., 1996, p. 20) 
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Observa-se com isso, o cruzamento do comparatismo com as rupturas 

efetuadas no pensamento ocidental, que desestabilizaram valores hegemônicos. Há 

possibilidades múltiplas em analisar comparativamente diferentes linguagens, entre 

elas, a literatura e o cinema, que consistem num desafio de aproximação e 

dialogismo bastante enriquecedor. Embora esses dois tipos de expressão artística 

sejam produzidos, em parte, por diferentes meios. A literatura centra-se na palavra, 

enquanto o cinema, na imagem, essas diferenças não se traduzem por completo. 

Mas, dialogam a priori, por constituírem formas de narratividade, consumando-se 

assim, relações tanto no que se refere aos traços estéticos quanto aos modos de 

produção. São muitos os aspectos que confluem para o diálogo entre essas artes, 

evidenciado sobremodo, pela relação autor/diretor, ambos voltados para a 

construção dos elementos, que estruturam a narrativa, como espaço, tempo, 

personagens, quer seja literária, quer seja audiovisual. Nesse sentido, tanto a 

palavra quanto a imagem são produtoras do discurso narrativo, pois ambas 

constituem linguagens, sendo que a segunda precede à primeira. Como assegura 

Randal Johnson “As relações entre literatura e cinema são múltiplas e complexas 

caracterizadas por uma forte intertextualidade” (JOHNSON, 2003, p. 36). Através do 

processo narrativo, o homem elabora-se enquanto ser histórico, capaz de contar um 

passado, problematizar o presente e vaticinar o devir. Sobre a relação 

cinema/literatura Everaldo Coutinho compreende que: 

 
Assim como as letras da palavra, na consideração óptica, se 
resumem ao seu estado de caracteres, imagens portanto, depois 
servindo de transmissoras de pensamentos, os painéis 
cinematográficos se validam pela tarefa de trazer, à mente do 
espectador, a encenação que ele não vê, mas que impõe o seu 
método primordial, a sua natureza de presença sem conspecto. As 
imagens que, no cinema, veiculam a imagem que o público 
diretamente não percebe se equiparam, por conseguinte, às palavras 
enquanto desenho, ambas as espécies a se retraírem à condição de 
meios para algo que, em última instância, é o propósito, a intenção 
que o autor dirige à recepção dos demais que lêem o livro ou vêem a 
obra de cinema (COUTINHO, E.,1996, p. 104). 

 

A imagem traduz-se, enquanto linguagem do homem pré-histórico, que 

através dela registrou os modos de viver e relacionar-se consigo mesmo e com os 

diversos aspectos da natureza, assim nasceram as narrativas visuais. O processo da 
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evolução humana possibilitou ao homem depois, desenvolver signos que 

representassem os diferentes sons por ele enunciados, surgiram então, as palavras, 

que consolidaram a expressão do pensamento humano, ou seja, as imagens 

mentais, em sua forma abstrata e representada na escrita. Percebe-se então, o 

entrelaçamento entre imagem e palavra, onde uma nada deve à outra, ao invés 

disso, cada uma ao seu modo, permite ao homem desvendar e/ou subverter os 

enigmas, que permeiam a interioridade e exterioridade das suas vivências, sendo, 

diante disso, inevitável essa dialética entre palavra e imagem. Nessa perspectiva, 

Renato Cunha assegura que: 

 
A relação entre literatura e cinema não se esgota. As leituras críticas 
expandem a capacidade intertextual das duas linguagens, que não 
perdem a originalidade. Se o diálogo existe, resiste e persiste, desde 
o aparecimento do cinema, é porque ambas se beneficiam de suas 
ilusões, que nada mais são do que novas formas de se expressar 
(CUNHA, R., 2007, p. 63). 

 

Segundo essas constatações, nos debruçamos em uma leitura comparativa 

entre o romance Vidas secas de Graciliano Ramos e a narrativa audiovisual Abril 

despedaçado de Walter Salles. As referidas obras estão situadas em regiões 

devastadas pela seca, no Nordeste brasileiro, cujas temáticas giram em torno das 

relações no contexto familiar. Em Vidas secas, foi evidenciado o cotidiano do clã de 

Fabiano e sinha Vitória, que viviam a migrar, buscando alternativas para resistir à 

seca, já em Abril despedaçado, a família Breves limitava-se à rotina marcada por 

uma tradição, refletindo um antigo código de honra, que precisava ser cumprido com 

a realização de uma vingança. 

A formação dos núcleos familiares, em ambas as narrativas, é a mesma: o 

pai, a mãe e dois filhos. Não há nessas relações a predominância do afeto. No filme, 

o afeto ficou evidenciado, sobretudo, na relação entre os dois irmãos Tonho e Pacu, 

de certo modo, de forma até extremada. Porém, o mesmo não ocorreu entre as 

personagens do pai e da mãe, ou na relação destes com os filhos. No romance, o 

afeto era dirigido principalmente à cadela Baleia. Havia também entre os dois 

meninos uma espécie de cumplicidade. Estavam sempre juntos a brincar. Fabiano, o 

pai, muito embora não conseguisse expressar afeto, pelas palavras ou gestos, em 

suas reflexões, conseguia evidenciar sentimentos e emoções em relação aos 

familiares. Esse traço da escassez de afeto reflete a tradição patriarcal, que 
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delineava os paradigmas a serem seguidos por homens e mulheres. De acordo com 

Peter Stearns: 

 
A força do patriarcado caiu sobre as mulheres, mas obviamente 
afetou também definições de masculinidade. Os homens 
independentemente da personalidade de cada um, deveriam assumir 
os seus papéis de dominantes. Deviam evitar mimar as mulheres, 
especialmente em público (STEARNS, 2007, p. 34). 

 

Essa postura masculina de supressão da afetividade era, evidentemente, 

extensiva aos filhos. Em Vidas secas, além da precariedade nas relações familiares, 

a miséria foi acentuada pelo desequilíbrio climático, que gerava a seca e pela 

ingerência do Estado. Fabiano e a família viviam em total abandono. Nas andanças, 

pela caatinga, durante a seca, não tinham sequer com o que se alimentarem. 

Comiam o que encontrassem: capim, animais silvestres e raízes. No filme, deu-se 

relevância à secura dos afetos, pois, não obstante, economicamente a família 

estivesse em decadência, eles viviam nas próprias terras e não chegavam a passar 

fome. A fome que existia era a fome de vingança. O que ficou demonstrado na 

metáfora construída pela personagem Pacu, quando aludiu a Riacho das Almas, o 

lugar onde vivia: “- O riacho secou, só ficaram as almas” (SALLES, 2001). 

Entendemos que a secura do riacho, à que o menino se referia, remete também à 

agrura das pessoas que ali viviam. Não se pode perder de vista que, desse modo, o 

tratamento dado à seca seja diferente, embora esta constitua aspecto comum às 

duas narrativas. Tanto o livro quanto o filme focalizam a seca, porém em planos 

distintos. Enquanto na narrativa literária destaca-se a paisagem do sertão em seus 

elementos climáticos e geográficos, na narrativa audiovisual o foco está sobre as 

pessoas. 

No que se refere às presenças infantis nas duas obras, as crianças tanto em 

Vidas secas (1938), como em Abril despedaçado (2001) enfrentam a mesma 

indiferença dos adultos. Nas duas narrativas, as personagens infantis não possuem 

nomes, suas identidades são negadas e, por conseguinte, são silenciadas, pois 

também não lhes permitem o discurso. Os familiares adultos não incentivam os 

meninos nas suas aprendizagens porque, normalmente, os seus valores são 

incompatíveis com à curiosidade infantil. Diante da incompreensão dos adultos, que 
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estão sempre indisponíveis para mediar a incursão dos pequenos no conhecimento 

do mundo, estes ora insistem por respostas, ora encolhem-se temerosos. 

Com exceção do menino Pacu, da filmografia de Walter Salles. Este não 

silenciava fácil. O menino recebeu seu nome de um estranho transeunte, que 

passara nas proximidades da fazenda. Por vezes, foi para o enfrentamento e 

desafiou o autoritarismo do pai. Mesmo obrigado a trabalhar desde cedo, possuía 

grande capacidade imaginativa, que lhe facultava escapar da dura rotina. A sua 

identificação era com o irmão Tonho, pois o rapaz era o único que lhe dava atenção. 

Questionador e corajoso, tanto assim, que caminhou para a morte em lugar do 

irmão. 

Já os dois irmãos de Vidas secas são identificados como menino mais novo e 

menino mais velho. O primeiro possuía grande admiração pelo pai, o vaqueiro 

Fabiano, e pretendia ser igual a ele quando crescesse. Considerava o pai o homem 

mais forte do mundo “E precisava crescer, ficar tão grande como Fabiano, matar 

cabras a mão de pilão, trazer uma faca de ponta à cintura. Ia crescer, espichar-se 

numa cama de varas, fumar cigarros de palha, calçar sapatos de couro cru” 

(RAMOS, 2000, p. 52). O seu universo resumia-se ao convívio com o irmão mais 

velho, a cadela Baleia e os animais de criação da fazenda. Sua imaginação era 

limitada, não possuía grandes sonhos, desejava coisas simples, como capturar um 

periquito. Temia os adultos, pois era tratado assim como o irmão, sob gritos, 

cocorotes e puxões de orelhas. 

O menino mais velho era mais inquieto e questionador, enfrentava o medo e 

arriscava a fazer perguntas sobre o que não entendia. Embora quase nunca 

obtivesse resposta e, quando as tinha, não se contentava com a precariedade 

destas. Desconfiava de que estivessem incompletas ou não fossem verdadeiras. 

Muitas vezes, se consolava com a cadela Baleia. Suas curiosidades nem sempre se 

relacionavam com o cotidiano vivido, queria saber, por exemplo, sobre o inferno e 

sobre a movimentação dos astros: “Ao escurecer a serra misturava-se com o céu e 

as estrelas andavam em cima dela. Como era possível haver estrelas na terra. [...] O 

inferno devia estar cheio de jararacas e suçuaranas, e as pessoas que moravam lá 

recebiam cocorotes, puxões de orelhas e pancadas com bainha de faca” (RAMOS, 

2000, p. 61). Contudo, considerava boa a vida que conhecia na fazenda, gozava de 

certa liberdade para brincar, podia se enlamear à vontade no barreiro com o irmão 

mais novo, de quem conhecia todos os medos. Por vezes, as traquinagens do 
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menor eram para ele motivo de muito riso. Apesar da sua inocência, não se 

esquecia dos suplícios enfrentados durante a seca, com a família, e da severidade 

dos pais. Conforme se observa no fragmento a seguir: 

 
Nem sempre as relações entre as criaturas haviam sido amáveis. 
Antigamente os homens tinham fugido à toa, cansados e famintos. 
Sinha Vitória, com o filho mais novo escanchado no quarto, 
equilibrava o baú de folha na cabeça; Fabiano levava no ombro a 
espingarda de pederneira; Baleia mostrava as costelas através do 
pêlo escasso. Ele, o menino mais velho, caíra no chão que  lhe 
torrara os pés. Escurecera de repente, os xiquexiques e os 
mandacarus haviam desaparecidos. Mal sentia as pancadas que 
Fabiano lhe dava com a bainha da faca de ponta (RAMOS, 2000, p. 
59). 

 

Ao contrário de Pacu. O menino do filme de Walter Salles não gostava da vida 

que levava sempre carregada de muito trabalho; já os meninos de Vidas secas não 

eram obrigados a trabalhar, nem eram proibidos de brincar, estavam sempre 

inventando brincadeiras, com o que a natureza dispunha para eles. Contudo, o 

garoto mais velho, não se satisfazia apenas com elas, demonstrava curiosidade em 

saber mais sobre o mundo ao seu redor, como comprova a passagem do capítulo, 

que diz respeito ao menino mais velho: “Estivera metido no barreiro com o irmão, 

fazendo bichos de barro, lambuzando-se. Deixara o brinquedo e fora interrogar sinha 

Vitória” (RAMOS, 2000, p. 56). Assim, os meninos, do romance de Graciliano 

Ramos, preenchiam as horas de suas existências, em alguns momentos movidos 

pelo impulso de descobrir e apropriar-se do mundo, em outros, o preenchimento das 

necessidades essenciais lhes bastavam. 

Daqui em diante, analisaremos três personagens femininas das obras aqui 

estudadas, e nas formas como estas dissolvem os paradigmas criados pela cultura 

patriarcal. Destacamos do romance Vidas secas (1938) de Graciliano Ramos, a 

personagem sinha Vitória para confrontá-la com a mãe e a malabarista Clara, 

personagens da narrativa do filme Abril despedaçado (2001) de Walter Salles. A 

escolha dessas personagens atende ao percurso realizado até aqui, que tem como 

principal objetivo problematizar as relações de gênero e a representação feminina 

em ambas as narrativas, como também, o modo como elas se relacionam entre si, 

permitindo alavancar outras possibilidades de leitura dessas representações nas 

referidas obras. Nelly Richard ressalta a importância de se alterar as regras do 

discurso simbólico que prende a mulher a uma identidade predefinida: 
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Trata-se de um “eu” ou de um “nós” em processo, que move a 
identificação “mulher” em direção a múltiplos locais de redefinição 
contextual, em lugar de deixá-la amarrada a uma identidade 
predefinida. […] Sabemos que não existe transformação do sistema 
de relações sociais sem uma alteração das regras do discurso 
simbólico, que ordena e formula o sentido. Da alteração dessas 
regras é que pode nascer novas figurações de pensamento, novos 
estilos de fala, novas constelações do imaginário (RICHARD, 2002, 
p.p. 165-167). 

 

Destarte, cada uma dessas personagens possui as suas peculiaridades e 

suas formas de se conduzir, demonstradas a partir da elaboração dos seus 

discursos, por meio dos quais subvertem as identidades nelas fixadas. A 

personagem da mãe se conduz pela emergência da morte de seus filhos, cuja 

tragédia reflete o seu modo de dizer no silêncio. A imaginação e persistência na 

busca de uma vida menos miserável, marcam a trajetória de sinha Vitória que, 

movida pelo desejo, questiona a injustiça e a desigualdade social; enquanto Clara, 

mulher, artista, se movimenta com liberdade e escolhe o seu próprio caminho. 

Tanto sinha Vitória de Vidas secas quanto a mãe de Abril despedaçado 

desempenhavam as funções domésticas de cuidar da casa, da alimentação da 

família entre outros afazeres. A última ainda agregava a estas funções, o trabalho no 

cultivo da cana e na produção da rapadura, entretanto, naquela cultura patriarcal, 

não era reconhecida como trabalhadora. Thayer salienta sobre a invisibilidade do 

trabalho das mulheres no sertão: 

 
No sertão, as vidas das mulheres eram divididas entre a casa e a 
roça. Em casa seu domínio fundamental, elas eram responsáveis 
pelas múltiplas tarefas envolvidas na reprodução social – cuidar das 
crianças, fazer faxina, lavar roupa e cozinhar, além de puxar água e 
criar animais para complementar a alimentação e a renda da família. 
Além disso, elas trabalhavam no cultivo de subsistência da família, 
junto com homens e com crianças com mais de sete anos. Mas tanto 
o trabalho doméstico, percebido como a ordem natural das coisas, 
quanto o trabalho na roça, visto como domínio masculino por causa 
do valor de troca produzido, ficavam invisíveis, sem reconhecimento 
social. Dado o papel do gênero na divisão do trabalho, as mulheres 
não eram reconhecidas como trabalhadoras, apesar da natureza 
indispensável de sua atividade na sobrevivência da família  
(THAYER, 2001, p. 109). 
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Diante disso, a mãe de Abril despedaçado não fugia a essa realidade. Na 

área dos sentimentos, apesar de relacionar-se com os filhos com certa frieza, 

demonstrava, na religiosidade, o amor silenciado que tinha por eles, pois, em suas 

preces, estes constituíam a preocupação central. Por vezes, era áspera com o filho 

mais novo, principalmente, no que se referia ao apego do menino ao livro, que 

ganhara de presente da dupla de mambembes. Ralhava com ele e chegava a dizer: 

“- Tu não larga mais isso não, menino? Oxe! Não tá vendo que esse negócio aí faz 

mal pras vistas?” (SALLES, 2001). Não permitia ao menino, então, atravessar a 

ponte entre o real e o imaginário, impedindo ao garoto o mergulho no mundo do 

devaneio, onde se encontrava com a sereia e outros seres encantados. 

Além disso, por vezes, a mãe deixava transparecer a adesão às exigências 

feitas pelo marido aos filhos, este decidia sozinho sobre a vida e a morte dos 

meninos. Contudo, em outros momentos, demonstrava posicionamento contrário às 

normas estabelecidas por ele, como, por exemplo, quando rompeu o silêncio e disse 

ao marido que achava melhor que Tonho não retornasse da viagem que fizera em 

companhia do pessoal do circo, para que não se cumprisse a sentença de morte. 

Não obstante, o silêncio predominasse durante todo o filme, sobre o seu discurso, a 

personagem da mãe apresentava altivez em sua postura corporal, o olhar falava 

mais que qualquer palavra, contrastando com a sujeição à que estava submetida e 

revelando outro discurso pelo corpo. Judith Butler discute a sujeição do corpo num 

contexto de dominação, que impede a produção do sujeito falante: 

 
O corpo está sempre sitiado, sofrendo a destruição pelos próprios 
termos da história. E a história é a criação de valores e significados 
por uma prática significante que exige a sujeição do corpo. Essa 
destruição corporal é necessária para produzir o sujeito falante e 
suas significações. Trata-se de um corpo descrito pela linguagem da 
superfície e da força, enfraquecido por um “drama único” de 
dominação, inscrição e criação (BUTLER, 2008, p. 187). 

 

Ainda que, vivendo sob a dominação do marido, esta postura altiva 

denunciava a sua incompatibilidade para com a morte prematura e sem sentido dos 

filhos. A personagem não dizia com o discurso o que dizia com o corpo. No final da 

película, a mulher descentralizou o poder do homem, ao impedi-lo de atirar no filho 

Tonho, dando um basta àquela conjuntura baseada no ódio e na vingança, 

convertendo o silêncio em discurso. 
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Por seu lado, Sinha Vitória, personagem feminina de Vidas secas, destacava- 

se pela competência discursiva em seu cotidiano. Era uma mulher que falava muito, 

esbravejava as suas insatisfações e, não perdia de vista, os seus sonhos. Vivendo a 

realidade da seca, não se sentia fadada àquele determinismo social. Na relação com 

os filhos, demonstrava impaciência, principalmente, quando estes perguntavam 

sobre coisas que ela não dava conta de responder. Nessas horas, para se livrar da 

insistência dos garotos, aplicava-lhes doloridos cocorotes e/ou puxões de orelhas. 

Em outros momentos, comportava-se, ao seu modo, como uma mãe protetora. Fato 

este, evidenciado na passagem em que Baleia, a cadela de estimação da família, 

companheira de tantas andanças, adoeceu e precisou ser sacrificada por Fabiano. 

Sinha Vitória tentou evitar que os filhos ouvissem o barulho do tiro: “Sinha Vitória 

levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos: 

prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do 

segundo” (RAMOS, 2000, p. 86). Na relação com o marido Fabiano, desfrutava de 

grande autoridade, pois não temia interferir e questionar sobre as economias e os 

gastos da família. De certo modo, sinha Vitória exercia poder sobre Fabiano, o que 

era totalmente impróprio ao contexto, em que vivia. Isso pode ser verificado no 

capítulo oitavo, denominado “Festa”, quando a família deslocou-se da fazenda até a 

cidade para a festa de Natal. 

 
Paradoxalmente, o contrapoder exercido pela mulher no espaço 
doméstico, restrito, foi aquele que lhe entreabriu o espaço público, 
por meio da filantropia religiosa. Então, dialeticamente, o privado faz 
parte do público e o religioso também do secular. Dessa forma, 
justifica-se o “slogan” feminista de que “o privado é público” 
(SACRAMENTO, 2006, p. 570). 

 

Sinha Vitória havia tratado de todos os preparativos para esse dia, 

encomendara a Fabiano que comprasse tecidos e mandasse sinha Terta fazer 

roupas novas para que usassem no Natal. Após enfrentarem uma longa caminhada 

debaixo de forte sol, chegaram à cidade para participar da novena e em busca de 

diversão para as crianças. Fabiano sentia-se impelido a jogar apostado, no entanto, 

precisava do consentimento da mulher, pois a sua experiência com o jogo não havia 

sido bem sucedida. Da última vez, em que se envolvera num jogo com um soldado, 

o vaqueiro deu-se mal. Perdeu dinheiro, apanhou e ainda passou uma noite na 

cadeia. Mesmo assim, era tentado a entrar no jogo, sob o pretexto de ganhar 
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dinheiro suficiente para comprar a cama desejada por sinha Vitória. Fabiano 

inquietava-se buscando uma assertiva da mulher por meio do olhar, conforme se 

verifica no fragmento a seguir: 

 
Convidou a mulher e os filhos para os cavalinhos, arrumou-os, 
distraiu-se um pouco vendo-os rodar. Em seguida encaminhou-os às 
barracas de jogo. Coçou-se puxou o lenço, desatou-o, contou o 
dinheiro, com a tentação de arriscá-lo no bozó. Se fosse feliz,  
poderia comprar a cama de couro cru, o sonho de sinha Vitória. Foi 
beber cachaça numa tolda, voltou, pôs-se a rondar indeciso, pedindo 
com os olhos a opinião da mulher. Sinha Vitória fez um gesto de 
reprovação, e Fabiano retirou-se, lembrando-se do jogo que tivera 
em casa de seu Inácio com o soldado amarelo. Fora roubado, com 
certeza fora roubado (RAMOS, 2000, p. 77). 

 
Confirma-se, desse modo, o prestígio que sinha Vitória desfrutava junto ao 

marido. Fabiano dispensava grande admiração à mulher, considerava-a muito 

inteligente, por isso, a opinião dela era de extraordinária importância, antes de 

qualquer decisão que o vaqueiro pudesse vir a tomar. Nisso, sinha Vitória 

diferenciava-se assaz da personagem da mãe, do filme Abril despedaçado que, a 

princípio, estava submetida ao domínio do marido e não ousava questionar as suas 

determinações. Vivia acomodada em sua solidão. Por outro lado, sinha Vitória tinha 

o espírito irrequieto, não se amoldava à miséria da seca, nem se importava em 

caminhar longas distâncias em busca de um lugar melhor para viver com a família. 

Essas duas personagens também divergem em outros aspectos, como, por 

exemplo, no modo de se vestirem. 

Enquanto a mãe do filme vivia eternamente enlutada, despojada de qualquer 

vaidade, sinha Vitória era vaidosa e preocupava-se com a aparência. À semelhança 

da personagem Clara do filme Abril despedaçado, que também usava roupas 

rendadas e alegres. Sinha Vitória gostava de roupas coloridas, pedia ao marido para 

comprar-lhe cortes de tecidos com ramagens, como no seguinte fragmento do 

capítulo terceiro intitulado “Cadeia”, quando Fabiano se encontrava preso e lembrou- 

se da mulher: “lembrou-se de uma fazenda vista na última das lojas que visitara. 

Bonita, encorpada, larga, vermelha e com ramagens, exatamente o que sinha Vitória 

desejava” (RAMOS, 2000, p. 33). Os figurinos já denunciam o estado de espírito de 

ambas as personagens, pois, enquanto a personagem da mãe, na maior parte de 

Abril despedaçado é a representação da tristeza e da morte, sinha Vitória e Clara 

encarnam a vida do início ao fim dessas narrativas, à revelia das demandas por 
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estas enfrentadas. Munsterberg analisa o vestuário enquanto moldura externa da 

personalidade: 

 
O luto se manifesta na roupa preta, a alegria em roupas vistosas; [...] 
o estado de espírito passa para o ambiente; as impressões que 
configuram para nós a disposição emocional do próximo podem 
derivar dessa moldura externa da sua personalidade tanto quanto 
dos seus gestos e do seu rosto (MUNSTERBERG, 1983, p. 49). 

 

Não só em relação ao figurino, mas por outros traços, Clara também não se 

comportava de forma condizente com as normas ou convenções instituídas. Era  

uma artista que chegou a Bom Sossego na companhia do padrinho Salustiano, com 

quem também mantinha uma relação amorosa, embora esse fato não seja 

demonstrado com clareza na película, há cenas que trazem sutilezas desse 

relacionamento entre os dois. Clara era uma mulher do mundo, fascinava a todos 

por onde passava com a sua beleza exuberante. O modo de vida da moça, indo de 

um lugar a outro, acompanhando o circo, a distanciava do cotidiano repetitivo e 

solitário das outras personagens femininas aqui analisadas. Além do talento no 

trapézio e no malabarismo com o fogo, possuía, também, um grande poder de 

sedução. O comportamento transgressor de Clara evidenciava a deficiência dos 

conceitos essencialistas sobre masculinidade e feminilidade. Nesse sentido é 

relevante o pensamento de Badinter ao dizer: 

 
Não existe uma masculinidade universal, mas masculinidades 
múltiplas, assim como existe múltiplas feminilidades. As categorias 
binárias são perigosas, porque apagam a complexidade do real em 
benefício de esquemas simplistas e restritivos (BADINTER, 2005, p. 
53). 

 

Clara representava uma feminilidade diversa dos padrões afirmados e 

assumidos por grande parte das mulheres do seu tempo. Movimentava-se com 

liberdade e desenvoltura, rompendo as fronteiras do espaço. A moça tinha 

consciência do seu corpo e do que poderia fazer com ele. Assim, escrevia a sua 

história, não permitia que outros inscrevessem em seu corpo padrões de 

comportamento, normalmente exigidos às mulheres. Para Michelle Perrot “o corpo 

tem uma história, física, estética, política, ideal e material, da qual os historiadores 

foram tomando consciência progressivamente” (PERROT, 2008, p. 41). Ao contrário 
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das outras personagens femininas analisadas, Clara era gentil com todos que dela 

se aproximavam e deixava transparecer uma alegria contagiante. Um exemplo disso 

foi o seu encontro com o menino Pacu, logo convertido em amizade, selada com um 

livro que o garoto recebeu de presente da moça, mudando assim, para sempre, a 

vida dele. Clara personificou a sereia na imaginação de Pacu. Tonho, o irmão mais 

velho de Pacu, apaixonou-se pela moça no primeiro olhar. Entre eles, não houve 

cobranças ou pactos de compromisso, conforme as exigências da tradição  

patriarcal. Viveram intensamente os momentos, em que puderam estar juntos. Ainda 

que Salustiano demonstrasse poder sobre Clara, ela não se submetia a ele. 

A religiosidade é outro aspecto presente em ambas as narrativas. A 

personagem da mãe de Abril despedaçado e sinha Vitória de Vidas secas 

assemelhavam-se em suas devoções, que remetiam ao catolicismo popular, 

difundido no Nordeste, confirmando assim, uma característica marcante da mulher 

sertaneja, de resignação e fé, que era normalmente, influenciada pelo arquétipo da 

mãe de Cristo, a quem dedicavam muitas novenas. Quanto a esse aspecto da 

religiosidade, Badinter ressalta: 

 
O culto de Maria não constitui apenas uma homenagem prestada à 
mãe, também marca que, se uma mulher causara a perda da 
humanidade (Eva), outra contribuiu para salvá-la (Maria). Com isso, 
devolvia à mulher um status honroso e trazia a prova de que aquela 
que fora rejeitada como nefasta e perigosa, podia tornar-se objeto de 
salvação e veneração (BADINTER, 1986, p. 103). 

 

Nesse sentido, ambas buscavam na fé ajuda para solucionar as demandas 

que surgiam, e que estavam fora do alcance de suas forças. A mãe do filme Abril 

despedaçado mantinha um altar em um dos cômodos da casa e para lá se dirigia 

nos momentos de aflição, chorava as suas dores e a saudade do filho morto, 

também entoava cânticos próprios à ocasião. Pedia descanso para a alma do filho e 

proteção para os vivos. Já sinha Vitória carregava um rosário ao pescoço, do qual 

lançava mão nos momentos difíceis para conduzir as orações, por vezes a 

lembrança da seca a deixava angustiada, temia ter que passar mais uma vez por 

aquela experiência, mas ao mesmo tempo, temia também a chuva, por isso recorria 

à oração, diante de qualquer dificuldade enfrentada. Um exemplo disso está na 

passagem do capítulo “Fuga”, quando ela e a família decidiram fugir para uma 
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cidade grande, que não se sabiam bem ao certo, onde se localizava. Sinha Vitória 

estava apreensiva, pois ciente da responsabilidade que tinha sobre aquela decisão 

da família, resolveu apelar para a sua fé. Afinal, estavam fugindo também das 

dívidas com o patrão: “A vida na fazenda se tornara difícil. Sinha Vitória benzia-se 

tremendo, manejava o rosário, mexia os beiços rezando rezas desesperadas” 

(RAMOS, 2000, p. 116). Tanto no romance quanto no filme, as mulheres são 

responsáveis por estabelecer a ligação entre o plano material e o espiritual, nos 

momentos decisivos para a família. 

 
Num espaço como o sertão, eivado de superstições e crenças 
enraizadas na cultura popular, afastado do mundo urbano, mais 
próximo do universo medieval no qual o dualismo Deus/demônio faz 
parte do imaginário coletivo, a presença de rezadeiras, feiticeiras e 
bruxas é de grande valia (NEITZEL, 2004, p. 104). 

Nesse aspecto, Clara é a única exceção entre as três. Em nenhuma cena do 

filme, a artista deixou transparecer a sua vinculação ao divino ou aludiu a alguma 

preferência religiosa, crença ou medo, parecia acreditar apenas na vida e no amor 

que passou a sentir por Tonho. Logo, rompeu com o padrinho e foi ao encontro do 

rapaz. 

Diante disso, observa-se que cada uma dessas três personagens efetuou, ao 

seu turno, transgressões e rupturas, abalando assim, estruturas e alterando o curso 

das suas histórias. Apesar de não possuírem consciência da posição ocupada por 

elas, enquanto mulheres, na conjuntura social, deslocaram os discursos 

logofonofalocêntricos, desconstruindo a hierarquia patriarcal. “Desconstruir a 

oposição é, primeiro, num determinado momento, derrubar a hierarquia” (DERRIDA, 

1975, p. 54). Estes discursos, cujas bases se desenvolveram na Antiguidade 

Clássica, mais especificamente no pensamento platônico, foram responsáveis pela 

criação dos valores dicotômicos, que sedimentaram na cultura ocidental todas as 

ordens de dominação. A desconstrução alcançada por essas personagens 

assemelham-se ao que Derrida propõe quanto ao entendimento desse termo: 

 
A desconstrução tem lugar, é um acontecimento que não espera a 
deliberação, a consciência ou a organização do sujeito, nem mesmo 
da modernidade. Isso se desconstrói. O isso não é aqui uma coisa 
impessoal, que se oporia a alguma subjetividade egológica. Está em 
desconstrução (Littré dizia: desconstruir-se... perder sua construção). 
E o “se” do desconstruir-se, que não é a reflexividade de um eu (ego) 
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ou de uma consciência, carrega todo o enigma (DERRIDA, 1998, p. 
23). 

 

A desconstrução proposta por Derrida remete à desmontagem de todos esses 

valores logofonofalocêntricos, que se organizaram a partir de oposições onde o 

segundo dos pares é sempre inferior ao primeiro, definindo o pensamento ocidental 

em nome de uma razão, que descartava as subjetividades, como forma de se atingir 

a verdade. Padronizando nos corpos comportamentos que geraram discriminações, 

exclusões e intolerâncias, predominantes ainda na contemporaneidade. Tais valores 

interferem nas relações entre os sujeitos, e são observados nos estudos de gênero 

atuais, cujo foco consiste em discutir o reconhecimento das múltiplas identidades. 

Quanto a isso, Carlos Magno Gomes assegura a relação entre os estudos de gênero 

e a busca de espaço para essas novas identidades. 

 
Buscando espaço para novas identidades, os estudos de gênero têm 
cada vez mais se firmado como uma estratégia de interpretação da 
identidade pós-moderna. Além disso, a desnaturalização do biológico 
e do natural produziu uma arrojada agenda feminista guiada pelo 
descentramento do caráter biológico do gênero e que passou a ser 
interpretado como uma construção cultural (GOMES, 2008, p. 74). 

 

É na perspectiva de uma nova identidade, que a personagem da mãe do 

filme Abril despedaçado opera no silêncio a sua reação de inconformidade, que vem 

à tona no final da película, ante às exigências do marido em preservar a tradição 

ancestral da família, oferecendo a vida dos filhos em sacrifício. Por sua vez, Sinha 

Vitória do romance Vidas secas assume a liderança do seu clã diante da 

incapacidade enunciativa do marido. Mesmo imersa em uma conjuntura de tamanha 

miséria, era ouvida em todas as decisões da família e, detinha sempre a palavra 

final, desconstruindo, nessa acepção, o modelo falocêntrico, onde o lugar de fala 

cabia ao homem. Já Clara, a artista circense, também personagem do filme Abril 

despedaçado, apresenta-se, desde o início de sua aparição, com um 

comportamento adverso aos costumes de seu tempo, quando a mulher era 

submetida ao silêncio e ao quase isolamento, utilizando-se principalmente do seu 

corpo, enquanto forma de expressão e de linguagem. Ela circulava no espaço 

público e ocupava as praças das cidades por onde passava. Lugares estes, 

marcadamente masculinos. Além disso, não admitia que outros tomassem decisões 

por ela, fazia as suas próprias escolhas e dirigia a sua vida. Todas essas três 
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personagens interferiram sobremodo em suas realidades, como se antevissem e 

anunciassem o futuro das lutas das mulheres, que se disseminaram na segunda 

metade do século XX, provocando uma série de descentramentos, em grande parte 

do mundo, e chegaram ao século XXI sob outros matizes, agregando em si, diversas 

bandeiras de luta. Linda Hutcheon discute esses descentramentos como a busca do 

sujeito pela individualidade e autenticidade: 

 
O local, o regional e o não totalizante são reafirmados à medida que 
o centro vai se tornando uma ficção – necessária, desejada, mas 
apesar disso uma ficção. A nova descentralização do sujeito e de sua 
busca no sentido da individualidade e da autenticidade teve 
importantes repercussões sobre tudo, desde nosso conceito de 
racionalidade até nossa visão de possibilidades de gênero 
(HUTCHEON, 1991, p. 85). 

 
Tal constatação sanciona que o ser humano pode produzir mecanismos de 

resistência e subversão, nas mais diversas conjunturas sociais e, comunicar-se a 

partir de diferentes formas de linguagem. É por meio dessas linguagens que os 

sujeitos constroem significados, os quais estão relacionados com as convenções 

culturais, que são impostas, aceitas ou não por eles. Nas referidas personagens 

percebe-se o silêncio, a fala e a linguagem corporal, como mecanismos utilizados 

para provocar descentramentos. 

Do mesmo modo, ocorre com o olhar subversivo do receptor sobre as 

narrativas de ficção, que podem ser produzidas em diferentes linguagens. Quer seja 

na linguagem verbal tanto escrita quanto oral, quer seja na linguagem audiovisual. 

Na literatura, expressão artística, cuja matéria é a palavra transcrita ou recriada num 

universo ficcional, pela imaginação tanto do autor quanto do leitor, a construção de 

uma imagem depende das ideias que esses sujeitos possuem da coisa imaginada. 

Nesse caso, a imagem é construída mentalmente. Como numa espécie de jogo, elas 

vão sendo montadas por meio de pistas e descrições fornecidas na narrativa, acerca 

das personagens, do cenário, etc. 

A possibilidade que cada um possui de construir imagens e atribuir 

significado, talvez seja o maior encantamento que jaz na arte literária. De outra 

forma, o cinema que também consiste numa manifestação artística, agrega uma 

multiplicidade de linguagens verbais e não-verbais, apresentadas simultaneamente. 

Há em relação ao espectador de um filme, a necessidade de aguçar não apenas a 

imaginação, mas, também, outros sentidos, que contribuem para a construção de 
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significados, como a audição e a visão, pois no filme a imagem já está dada, o 

espectador constrói o significado sobre ela a partir do olhar. Conforme defende 

Rejane Oliveira: 

 
Mais interessante, talvez, seja perceber a rede intertextual que se 
estabelece entre os códigos verbais e visuais, escapando assim do 
expressamente dito e mostrado, para revelar o próprio mecanismo da 
representação. Em que os signos quer da escrita, quer da imagem, 
não sejam vistos em função de uma referência, e sim na sua 
capacidade de interação, o que, necessariamente, conduz a um 
deslocamento de identidades, tornando possível compreender como 
o cinema é lido na literatura e como esta vê-se naquele (OLIVEIRA, 
R., 2003, p. 27). 

 

Assim como a literatura cuja expressão se dá pela palavra, o cinema é capaz 

de representar uma cultura, de despertar prazer, como também, de desenvolver a 

consciência crítica sobre crenças, preconceitos, identidades e diferenças. Através da 

sucessão de imagens, que compõem o cenário, o figurino, a expressão corporal e 

facial dos atores, os recursos sonoros, a iluminação e tantos outros, cuja diegese 

possibilita ao espectador acreditar na ficção que remete, sobremodo, ao vivido. Por 

conseguinte, o leitor e/ou receptor é absorvido pelo simulacro da realidade que 

constitui o tempo da ficção, tanto no que se refere à literatura quanto ao cinema. 

Convém ressaltar que a diferença mais relevante, entre a linguagem literária e a 

linguagem cinematográfica, consiste nos signos utilizados por uma e por outra. 

Saraiva defende essa articulação e ao mesmo tempo a distinção entre literatura e 

cinema: 

 
Uma análise das linguagens literária e fílmica expõe a correlação que 
articula essas duas formas de manifestação, mas que, igualmente, 
as distingue: ambas integram-se à unidade básica do modo narrativo, 
mas preservam a natureza específica de sua linguagem de que 
resulta a narrativa literária ou a narrativa fílmica (SARAIVA, 2003, p. 
9). 

 

Atualmente, entre as principais tendências do campo dos estudos 

comparados, estão as abordagens que buscam interpretar o diálogo entre cinema e 

literatura. As pesquisas no campo da literatura comparada tiveram início por volta da 

segunda metade do século XX, ao mesmo tempo em que surgiam também, as 

primeiras pesquisas sobre cinema. A literatura como o cinema é, acima de tudo, 
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criação intelectual e artística, e como tal a partir do poder de significação, podem 

atuar sobre o trabalho social em curso e lutar contra a sua ideologia, com vistas a 

transformá-la (SANTAELLA, 1995). Essa é consequentemente, uma das principais 

características que os aproximam. O que nos permite dizer que as duas linguagens 

são beneficiadas por esse contínuo diálogo, pois as inúmeras possibilidades de 

articulação e intertextualidade entre elas não afetam a originalidade de nenhuma 

delas, o que tem permitido a ampliação dessa área de pesquisa nos últimos tempos, 

como também, o alargamento dos olhares subversivos que acabam por encontrar 

pistas inusitadas nessas leituras. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A trajetória da história das mulheres e a crítica feminista evidenciam, portanto, 

o cruzamento e a convergência existente entre as teorias aqui apresentadas e o 

feminismo, constituindo campos interdisciplinares de pesquisa que se atravessam, 

imbricam-se e demandam a necessidade de uma visão anti-essencialista, acerca 

dos discursos construídos sobre as identidades, além de um olhar desconfiado 

sobre os fundacionismos, há muito instituídos como verdades, pelo logus ocidental. 

Esse olhar desconfiado põe em xeque, as estruturas que definem, naturalizam e 

balizam os sujeitos, mas, são incapazes de dar conta das heterogeneidades. Vale 

ressaltar que, apesar das lutas feministas e das conquistas alcançadas pelas 

mulheres, esses valores permanecem na contemporaneidade com outros contornos. 

A análise desse corpus, fundamentada nos estudos de gênero e nas demais 

teorias que a sustentam, suscita a reflexão sob outras perspectivas, que concorrem 

para tornar mais visíveis questões concernentes às mulheres e aos homens. A 

problemática que evidencia as concepções construídas ao longo de séculos, sobre a 

feminilidade e a masculinidade, normatizaram comportamentos e demarcaram, nos 

corpos, os seus destinos. Crenças estas, que reproduziram formas de controle e 

dominação, além de provocar o alijamento de uma variedade de gêneros que não se 

emolduravam nesses paradigmas, em nome de convenções coercitivas. Desta 

forma, esta investigação teórica buscou traçar um panorama do movimento 

feminista, desde as suas origens, cujo foco, centrava-se no direito da mulher à 

cidadania, até o pós-feminismo, na contemporaneidade, que tem como prioridade 
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questionar o sujeito do feminismo, as categorias de gênero e/ou a 

heterossexualidade compulsória. 

Desse modo, pode-se perceber, tanto na narrativa literária quanto na narrativa 

fílmica, aqui analisadas, que, embora, as personagens aparentemente, apresentem 

identidades fixas e acabadas, surpreendem pela forma como conduzem as 

transformações em seus comportamentos, mesmo estando situadas em um contexto 

rural, lugar no qual se costuma imprimir as marcas próprias do poder masculino. Em 

Vidas secas e Abril Despedaçado, homens e mulheres projetam novas formas de 

construir suas vivências, desencadeando conflitos, possibilitando assim, uma 

reflexão sobre as relações de poder e suas implicações, no decorrer da história, que 

estabeleceram a subalternidade feminina sob a alegação da sua inferioridade. 

Considera-se, então, que este trabalho suscita reflexões no sentido de romper 

com esse espectro hierárquico entre os sujeitos, e põe na condição de emergência 

os discursos das margens. Ambas as ficções compõem excelente material para se 

observar a problemática da incorporação dos valores hegemônicos, que evidenciam 

aspectos da violência física ou simbólica. Estes, que, continuam sendo reproduzidos 

sob diferentes formas de controle e dominação, ainda hoje, denunciados em 

diversos contextos sociais. Badinter levanta que: 

 
Essa divisão do mundo, essa cosmogonia baseada no gênero, é 
mantida em funcionamento e regulada por formas de violência: atos 
múltiplos e variados de violência que, das formas domésticas da 
violência masculina aos estupros de guerra, passando pelos atos de 
violência no trabalho, tendem a preservar os poderes que os homens 
se atribuem, coletiva e individualmente, à custa das mulheres. 
Portanto é preciso lutar contra a dominação masculina, do mesmo 
modo como se combatem o racismo e o fascismo (BADINTER, 2005, 
p. 50). 

 

Essas dicotomias instituídas entre o espaço público e o privado culminaram 

por atribuir aos homens o domínio do discurso, da cultura e da política, enquanto as 

mulheres foram vinculadas à natureza, às práticas cotidianas e domésticas e ao 

silêncio. Crenças estas que, ainda prevalentes e ressemantizadas na 

contemporaneidade. A forma como esses sujeitos têm sido representados exigirá 

muitos debates e, além disso, demandará muito tempo para ser desmistificada, de 

modo a transformar o panorama histórico e/ou cultural em espaços de equidade. 
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A dimensão dos estudos de gênero na contemporaneidade busca a igualdade 

das identidades que estão em permanente transformação, legitimando assim, as 

subjetividades que escapam às normas para assumirem outros sentidos. A 

construção social das relações entre os gêneros transcende o mero significado dos 

papéis originalmente estabelecidos, para constituir uma configuração performativa, 

parafraseando Judith Butler, que transponha a racionalidade tradicional e admita 

experiências outras, no convívio com a alteridade e a diferença. 

Nesse contexto, a literatura e o cinema se revelam como importantes 

mecanismos para a formulação de novas perspectivas sociais e históricas, capazes 

de possibilitar outro imaginário do feminino e do masculino, que considerem as 

especificidades de homens e mulheres em suas respectivas práticas sociais e suas 

múltiplas representações. Conforme podem atestar as obras aqui analisadas, numa 

perspectiva comparatista. No romance Vidas secas (1938), a imagem é configurada 

pelo caráter descritivo da obra, que permite ao leitor interpretar e compor 

imaginativamente estes significados. Já no filme Abril despedaçado (2001), a 

imagem se converte em discurso não-verbalizado, estes sentidos são construídos 

pela imaginação do receptor. 

A análise comparativa, realizada no quarto capítulo desta pesquisa, permitiu a 

percepção dos diálogos e analogias entre essas duas obras e o contexto histórico, 

no que se refere às contingências de vida das mulheres, e as fissuras abertas por 

elas, que comprovaram as instabilidades do poder masculino. Mas, além disso, as 

dissonâncias e paradoxos que se apresentam a partir de uma variedade de 

elementos, da qual se apropria o olhar contemporâneo, na busca de outros sentidos 

para esses textos. Diante disso, pode-se entender a desestabilização de identidades 

fixas tanto nas personagens femininas, quanto nas masculinas. Tal entendimento 

verifica-se a partir dos comportamentos de resistência e subversão, que resultam na 

pulverização de conceitos tradicionais, acerca das relações entre os sujeitos. Em 

contrapartida, descortinam uma diversidade de formas de viver, impulsionando, 

desse modo, as personagens das respectivas obras a seguirem em frente. 

Confirmando assim, a hipótese inicial, de que as personagens femininas do livro e 

do filme refletem em suas demandas existenciais locais, do Nordeste brasileiro, a 

tradição logofonofalocêntrica que pautou o comportamento tanto masculino, quanto 

feminino na cultura ocidental, e, ao mesmo tempo, gerou a produção de estratégias 

de resistência da mulher. 



140 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 
 
ÁLVARES, Maria Luzia Miranda; SANTOS, Eunice Ferreira dos (Org.). Olhares & 
diversidades: os estudos sobre gênero no Norte e Nordeste. Belém: 
GEPEM/REDOR, 1999. 

 
ALVES, Branca Moreira; PITANGUY, Jacqueline. O que é feminismo. São Paulo: 
Ed. Brasiliense, 1982. 

 
ARANTES, Antonio Augusto et al. Colcha de retalhos: estudos sobre a família no 
Brasil. Campinas: UNICAMP, 1994. 

 
ARAÚJO, Maria Celina Soares. O Estado Novo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000. 

ARENDT, Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

BACHELARD, Gaston. O ar e os sonhos. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1990. 
 
BACHELARD, Gaston. A psicanálise do fogo. Trad. Paulo Neves. São Paulo: 
Martins Fontes, 1994. 

 
BADINTER, Elisabeth. Um é o outro: relações entre homens e mulheres. Trad. 
Carlota Gomes. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1986. 

 
BADINTER, Elisabeth. Rumo equivocado: o feminismo e alguns destinos. Trad. 
Vera Ribeiro. Rio de Janeiro, Civilização brasileira, 2005. 

 
BARZOTTO, Leoné Astride. O universo feminino revelado nos conto de Marina 
Colasanti. Línguas e Letras. Cascavel: UNIOESTE, 2008. 

 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som. Trad. de Pedrinho A. Guareschi. Petrópolis: Ed. Vozes, 2004. 



141 
 

 
 
 

BEAUVOIR, Simone de. O segundo sexo: Fatos e mitos. Trad. Sérgio Milliet. São 
Paulo: Difusão Européia do livro, 1970. 

 
BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila, Eliana Lourenço de Lima 
Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: UFMG, 2003. 

 
BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Rio de Janeiro: Bertrand, 1999. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 2002. 

BRAICK, Patrícia Ramos; MOTA, Myriam Becho. História: das cavernas ao 
terceiro milênio. São Paulo: Moderna, 2007. 

 
BRANDÃO, Margarida Luiza Ribeiro; BINGEMER, Maria Clara Luccetti. Mulher é 
relações de gênero. São Paulo: Loyola, 1994. 

 
BRASIL. Ministério da Educação. Mediatamente! Televisão, cultura e educação. 
Brasília: SEED, 1999. 

 
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. 
Trad. de Renato Aguiar. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 

 
BUTLER, Judith. Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do “sexo”. In: 
LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: Pedagogias da sexualidade. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
CANCLINI, Néstor García. Culturas da Ibero-América: é possível um 
desenvolvimento compartilhado. In: CANCLINI, Néstor García (Org.). Culturas da 
Ibero-América: Diagnósticos e propostas para seu desenvolvimento. Trad. De 
Ana Venite Fuzato. São Paulo: Moderna, 2003. 

 
CANCLINI, Néstor García (Org.). Culturas da Ibero-América: Diagnósticos e 
propostas para seu desenvolvimento. Trad. De Ana Venite Fuzato. São Paulo: 
Moderna, 2003. 

 
CÂNDIDO, Antonio. Ficção e Confissão, prefácio da 20ª edição de São Bernardo, 
Ed. Martins, 1974. 

 
CÂNDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. Novos estudos, São Paulo, v. 
2, nº 4, p. 27- 36, abril, 1984. 

 
CÂNDIDO, Antonio. A educação pela noite. São Paulo: Ed. Ática, 2000. 

 
CÂNDIDO, Antonio. Formação da literatura brasileira. Belo Horizonte: Itatiaia, 
2000. 

 
CASEY, James. A história da família. Trad. De Sérgio Bath. São Paulo: Ática, 
1992. 



142 
 

 
 
 

CHARTIER, Roger. À beira da falésia: A história entre certezas e inquietude. 
Porto Alegre: Ed. Universidade UFRGS, 2002. 

 
COLLING, Ana. A construção histórica do feminino e do masculino. In: STREY, 
Marlene N.; CABEDA, Sonia T. Lisboa; PREHN, Denise R. (Orgs.). Gênero e 
cultura: questões contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

 
CONCEIÇÃO, A.C.L. da. Teorias feministas: da “questão da mulher” ao enfoque de 
gênero. Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, João Pessoa, v. 8, nº 24, 
dez. 2009. Disponível em: <http://www.cchla.ufpb.br/rebse/Conceicao_art.pdf>. 
Acesso em: novembro de 2010. 

 
CORDEIRO, Carla de Fátima; SANTANA, Juliana Nicolau. Sinha Vitória: a saga da 
mulher sertaneja e retirante. Disponível em: 
<http://www.marilia.unesp.br/neamp/baleianarede/numero2/emfoco6.htm>. Acesso 
em: novembro/2010. 

 
CORRÊA, Mariza. Repensando a família patriarcal brasileira. In: ARANTES, Antonio 
Augusto et al. Colcha de retalhos: estudos sobre a família no Brasil. Campinas: 
UNICAMP, 1994. 

 
COSTA, Cléria Botêlho. Uma história sonhada.  In:  Revista  Brasileira  de  
História. vol.17 n.34, pp. 133-145, São Paulo, 1997. 

 
COUTINHO, Carlos Nelson et al. Realismo e anti-realismo na literatura brasileira. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1974. 

 
COUTINHO, Evaldo. A imagem autônoma. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1996. 

 
CUNHA, Eneida Leal. Literatura Comparada: ensaios. Org. Eneida Leal Cunha, 
Eneida Maria de Souza. Salvador: EDUFBA, 1996. 

 
CUNHA, Renato. Cinematizações: idéias sobre literatura e cinema. Brasília: 
Círculo de Brasília, 2007. 

 
DEL PRIORE, Mary (org.). História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 
1997. 

 
DERRIDA, Jacques. Posições. Trad Maria Margarida C.C. Barahona. Lisboa: 
Plátano, 1975. 

 
DERRIDA, Jacques. Carta a um amigo japonês. Trad. Érica Lima. In: OTTONI, Paulo 
(Org.). Tradução – A prática da diferença. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1998. 

 
DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. Miriam Chnaiderman e Renato Janine 
Ribeiro. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999. 

 
DERRIDA, Jacques. Violência e metafísica – ensaio sobre o pensamento de 
Emanuel Levinas. In. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 2009. 



143 
 

 
 
 

DIAS, Maria Rosália Correia. Por uma compreensão do conceito de gênero. In: 
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho (Org.). Ensaios sobre Identidade e 
Gênero. Salvador: Helvécia, 2003. 

 
DUARTE, Eduardo de Assis. Literatura, Política, identidades: ensaios. Belo 
Horizonte: FALE/UFMG, 2005. 

 
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Trad. Waltensir Dutra. 
São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 
EAGLETON, Terry. A idéia de cultura. São Paulo: UNESP, 2005. 

 
ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. 
Trad. Leandro Konder. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1991. 
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho (Org.). Ensaios sobre Identidade e 
Gênero. Salvador: Helvécia, 2003. 

 
FAGUNDES, Tereza Cristina Pereira Carvalho (Org.). Ensaios sobre gênero e 
educação. Salvador: UFBA – Pró Reitoria de Extensão, 2001. 

 
FALCI, Miridan Knox. Mulheres do sertão nordestino. In: DEL PRIORE, Mary (org.). 
História das Mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997, p. 241-277. 

 
FEMENÍAS, María Luisa. Judith Butler: Introducción a su lectura. Buenos Aires: 
Catálogos, 2003. 

 
FERREIRA, Élida; OTTONI, Paulo (Orgs.). Traduzir Derrida: políticas e 
desconstruções. Campinas: Mercado de Letras, 2006. 

 
FRIEDAN, Betty. Mística Feminina. Petrópolis: Ed. Vozes, 1971. 

 
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad. de Roberto Machado. Rio de 
Janeiro: Edições Graal, 2008. 

 
FOUCAULT, Michel. A mulher / os rapazes: da história da sexualidade (extraído 
da história da sexualidade v. 3). Trad. de Maria Teresa da Costa Albuquerque. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 2008. 

 
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Rio de Janeiro: 
Edições Graal, 1988. 

 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, 
pronunciada em 2 de dezembro de 1970 . São Paulo: Edições Loyola, 2009. 

 
GERBER, Raquel. Glauber Rocha e a experiência inacabada do cinema novo. In: 
GOMES, Paulo Emílio Salles et al. (Org.). Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977. 



144 
 

 
 
 

GOMES, Carlos Magno. Identidade pós-moderna na narrativa de Lya Luft. In: 
MAGNO, Carlos e ENNES, Marcelo Alario (Org.). Identidades: teoria e prática. São 
Cristóvão: Editora UFS, 2008. 

 
GOMES, Carlos Magno ; ENNES, Marcelo Alario (Org.). Identidades: teoria e 
prática. São Cristóvão: Editora UFS, 2008. 

 
GOMES, Paulo Emílio Salles et al. (Org.). Glauber Rocha. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977. 

 
HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. De Beatriz Sidou. São Paulo: 
Centauro, 2006. 

 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. de Tomaz Tadeu 
da Silva e Guacira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 2002. 

 
HOLANDA, Lourival. Sob o signo do silêncio. São Paulo: EDUSP, 1992. 
HOLANDA,  Sérgio  Buarque  de.  Raízes  do  Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2001. 

 
HUTCHEON, Linda. Poética do pós-modernismo: história, teoria, ficção. Rio de 
Janeiro: Imago, 1991. 

 
JAMESON, Frederic. As marcas do visível. Rio de Janeiro: Graal, 1995. 

 
JOHNSON, Randal. Literatura e Cinema, diálogo e recriação: o caso de Vidas secas 
In: PELLEGRINI, Tânia. et al. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Ed. 
SENAC, 2003. 

 
KAPLAN, E. Ann. A mulher e o cinema: os dois lados da câmera. Trad. Helen 
Marcia Potter Pessoa. Rio de Janeiro: Rocco, 1995. 

 
KIRKWOOD, Julieta. Ser política en Chile: las feministas y los partidos políticos. 
Santiago: Flacso, 1986. 

 
LACAN, Jacques. Os complexos familiares na formação do indivíduo. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

 
LOURO, Guacira Lopes (Org.). O corpo educado: Pedagogias da sexualidade. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 

 
LUZ, Fabíola; BUSSAB, Vera Silvia Raad. A trama da vingança em certo Abril 
despedaçado. In: Psicologia em Revista. Belo Horizonte, v. 10, n. 16, p. 210-226, 
dez., 2004. 

 
MACHADO, José Pedro. Dicionário onomástico da língua portuguesa. Lisboa: 
Livros Horizonte, 2003. 

 
MAGALHÃES, Belmira. Vidas secas: os desejos de sinha Vitória. Curitiba: HD 
livros editora, 2001. 



145 
 

 
 
 
 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Novos regimes de visualidade e descentralizações 
culturais. In: BRASIL. Ministério da Educação. Mediatamente! Televisão, cultura e 
educação. Brasília: SEED, 1999. 

 
MASI, Domenico de. Ócio criativo. Rio de Janeiro: Ed. Sextante, 2000. 

 
MELO Ellen; FREITAS, Joseania Miranda; FERREIRA, Vânia Marília. 
Representações de gênero – abordagem histórica. In: FAGUNDES, Tereza Cristina 
Pereira Carvalho (Org.). Ensaios sobre gênero e educação. Salvador: UFBA – Pró 
Reitoria de Extensão, 2001. 

 
MENEZES, Magali Mendes de. Da academia da razão à academia do corpo. In: 
TIBURI, Márcia; MENEZES, Magali de; EGGERT, Edla (Org.). As mulheres e a 
filosofia. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002. 

 
MOREIRA, Nadilza Martins de Barros. A condição feminina revisitada: Júlia 
Lopes de Almeida e Kate Chopin. João Pessoa: Ed. Universitária, 2003. 

MORIN, Edgar. O homem e a morte. Lisboa: Publicações Europa – América, 1970. 
 
MUNSTERBERG, Hugo. A atenção. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do 
cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 

 
MUNSTERBERG, Hugo. As emoções. In: XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do 
cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. 

 
XAVIER, Ismail (Org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1983. 

 
NASCIMENTO, Dinalva Melo do. Metodologia do trabalho científico: Teoria e 
trabalho. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2005. 

 
NEITZEL, Adair de Aguiar. Mulheres rosianas: percursos pelo grande sertão: 
veredas. Florianópolis: UNIVALE Editora, 2004. 

 
NOLASCO, Sócrates Álvares. O mito da masculinidade. Rio de Janeiro: Rocco, 
1993. 

 
OLIVEIRA, Pedro Paulo de. A construção social da masculinidade. Rio de 
Janeiro: IUPERJI, 2004. 

 
OLIVEIRA, Rejane Piveta de. Literatura, cinema e produção de simulacros. In: 
SARAIVA, Juracy Assman (Org.). Narrativas verbais e visuais. Rio Grande do Sul: 
UNISINOS, 2003. 

 
OTTONI, Paulo (Org.). Tradução – A prática da diferença. Campinas: Ed. da 
UNICAMP, 1998. 



146 
 

 
 
 

PATERSON, Janet M.. Pensando o conceito de alteridade hoje. In: ALETRIA: 
revista de estudos de literatura, Belo Horizonte: POSLIT – UFMG, v. 16, jul./dez., 
2007. 

 
PELLEGRINI, Tânia. et al. Literatura, cinema e televisão. São Paulo: Ed. SENAC, 
2003. 

 
PERROT, Michelle. Os excluídos da historia: operários, mulheres e prisioneiros. 
Trad. de Denise Bottman. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1992. 

 
PERROT, Michelle. Mulheres públicas. Trad. de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 
Fundação da Editora da UNESP, 1998. 
PERROT, Michelle. Os excluídos da história: operários, mulheres e prisioneiros. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

 
PERROT, Michelle. As mulheres ou os silêncios da história. Trad. de Viviane 
Ribeiro. Bauru: EDUSC, 2005. 
PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Trad. Angela Corrêa. São Paulo, 
Contexto, 2008. 

 
PETERS, Michael. Pós-estruturalismo e filosofia da diferença. Trad. De Tomaz 
Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. 

 
PRADO, Adélia. Bagagem. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2003. 

 
QUEIROZ, Renato da Silva. Nascemos para matar? Notas sobre o comportamento 
agressivo. Revista de Etologia, São Paulo, nº. especial, 1998. 

 
RAGO, Margareth. Descobrindo historicamente o gênero. In: BESSA, Karla (Org.). 
Cadernos Pagu. Campinas, nº 11, edição FAEP/UNICAMP, 1998. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000. 

REGO, Claudia Moraes. Traço, letra, escrita – Freud, Derrida, Lacan. Rio de 
Janeiro: 7Letras, 2006. 

 
RESENDE, Vânia Maria. O menino na literatura brasileira. São Paulo: 
Perspectiva, 1988. 

 
RICHARD, Nelly. Intervenções críticas: arte, cultura, gênero e política. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2002. 

 
ROCHA, Everardo P. Guimarães. O que é etnocentrismo? São Paulo: Editora 
Brasiliense, 2004. 

 
ROCHA-COUTINHO,  Maria  Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher 
brasileira nas relações familiares. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 

 
ROUSSEAU, Jean-Jaques. Emílio, ou, da educação. Trad. Roberto Leal Ferreira. 
São Paulo: Martins Fontes, 2004. 



147 
 

 
 
 
 

RUIZ, Castor M. M. Bartolomé. Os desencontros e paradoxos de logos e Sofia: um 
conjunto antropo-lógico ou gineo-simbólico? In: TIBURI, Márcia; MENEZES, Magali 
de; EGGERT, Edla (Org.). As mulheres e a filosofia. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 
2002. 

 
SACRAMENTO, Sandra Maria Pereira do. A mulher negra e a cidadania negada em 
Jubiabá de Jorge Amado. Revista do Programa de Pós-graduação em ciência da 
Literatura, Rio de Janeiro, ano XIII, nº 20, jan./jun., 2009. 

 
SACRAMENTO, Sandra Maria Pereira do. Mulheres emparedadas e seus espaços 
de memória. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, v. 14, nº 2, mai. / Set., 
2006. 

 
SALES, Celecina Veras. Gênero e conflito de terra: notas sobre a dinâmica da 
violência no campo. In: ÁLVARES, Maria Luzia Miranda; SANTOS, Eunice Ferreira 
dos (Orgs.). Olhares & diversidades: os estudos sobre gênero no Norte e 
Nordeste. Belém: GEPEM/REDOR, 1999. 

 
SALLES, Walter (direção) e Walter Salles, Sérgio Machado e Karim Aïnouz (roteiro). 
Abril despedaçado. São Paulo. Distribuição: Imagem Filmes, produção: Monica 
Lima e Ibiraba Pimenta Jr., 2001. 95min. 

 
SANTAELLA, Lúcia. (Arte) & (cultura): equívocos do elitismo. São Paulo: Ed. 
Cortez, 1995. 

 
SANTOS, Alcides Cardoso dos. Entre o sacrifício e a transcendência: Jacques 
Derrida e a desconstrução invisível. In: FERREIRA, Élida; OTTONI, Paulo (Orgs.). 
Traduzir Derrida: políticas e desconstruções. Campinas: Mercado de Letras, 
2006. 

 
SARAIVA, Juracy Assmann (Org.). Narrativas verbais e visuais – Leituras 
refletidas. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2003. 

 
SARAIVA, Juracy Assmann. Literatura e cinema: encontro de linguagens. In: 
SARAIVA, Juracy Assman (Org.). Narrativas verbais e visuais. Rio Grande do Sul: 
UNISINOS, 2003. 

 
SCOTT, Joan Wallach. Gender and politics of history. N.Y: Columbia University 
Press, 1994. 

 
SCOTT, Joan Wallach. A cidadã paradoxal: as feministas francesas e os direitos 
do homem. Trad. De Élvio Antônio Funck. Florianópolis: Ed. Mulheres, 2002. 

 
SCOTT, Joan Wallach. “La querelle des femmes” no final do século XX. Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9, nº 2, p. 367-387, jul./dez., 2001. 

 
SCOTT, Joan Wallach. Gênero: uma categoria útil para a análise histórica. 
Recife: SOS Corpo e Cidadania, 1993. 



148 
 

 
 
 

SCOTT, Joan Wallach. O enigma da igualdade. Revista Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 13, nº 1, jan. / abr., 2005. 

 
SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. São 
Paulo: Companhia das letras, 1998. 

 
SILVA, Marco Aurélio Dias da. Todo poder às mulheres: esperança de equilíbrio 
para o mundo. São Paulo: Ed. Best Seller, 2000. 

 
SILVA, Tomaz Tadeu da. O currículo como representação. Belo Horizonte: Ed. 
Autêntica, 2006. 

 
SOIHET, Rachel; PEDRO, Joana Maria. A emergência da pesquisa da História das 
Mulheres e das Relações de Gênero. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 
27, nº 54, p. 281-300, 2007. 

 
SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia 
política da modernidade periférica. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003. 

 
STEARNS, Peter N. História das relações de gênero. Trad. De Mirna Pinsky. São 
Paulo: Ed. Contexto, 2007. 

 
STREY, Marlene N.; CABEDA, Sonia T. Lisboa; PREHN, Denise R. (Orgs.). Gênero 
e cultura: questões contemporâneas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

 
THAYER, Millie. Feminismo transnacional: re-lendo Joan Scott no sertão. Revista 
Estudos Feministas, Florianópolis, v. 9, nº 1, jan. / jun., 2001. 

 
TIBURI, Márcia; MENEZES, Magali de; EGGERT, Edla (Org.). As mulheres e a 
filosofia. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2002. 

 
XAVIER, Elódia. Declínio do patriarcado: a família no imaginário feminino. Rio 
de Janeiro: Rosa dos tempos, 1998. 

 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico – a opacidade e a transparência. 
São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

 
XAVIER, Ismail. (Org.). A experiência do cinema. Rio de Janeiro: Edições Graal, 
1983. 


