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RESUMO 

 

 

A pesquisa realizada neste trabalho dissertativo tem como temática a investigação sobre como 

a identidade da mulher é constituída por uma voz feminina em cordéis do Sul da Bahia, 

especificamente no eixo ilheense da região do cacau. Como se sabe, a Literatura de Cordel, 

antiga tradição brasileira cujas raízes se assentam na cultura europeia, durante muito tempo, 

foi considerada reduto da presença masculina, rechaçando qualquer manifestação feminina 

neste campo, prática das mais comuns no quadro da literatura dita canônica. Apesar de parte 

significativa de estudiosos, acadêmicos e demais pesquisadores da cultura popular brasileira 

perceber as mulheres como principal fonte das tradições orais, o que se tem verificado ao 

longo de inúmeras páginas das antologias poéticas do cordel é que há uma ausência 

considerável de cordéis de autoria feminina, evidenciando, dentre outros pontos, um conjunto 

de preconceitos contra a mulher e a sua participação na sociedade dita letrada, que tem suas 

bases no arquétipo patriarcalista. Ao longo de dois anos de árdua investigação, identificamos 

uma cordelista com representação ativa na produção e venda de cordéis no Sul da Bahia, 

Janete Lainha, selecionamos sete folhetos para compor o corpus deste trabalho, são eles: 

Genoveva a Glamurosa Gestante e o filho do funck, Maria Mata Homem – a louca do 

Mercado Municipal, Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau, 

Casamento na roça ou festa junina casório na certa, Prefeitura de Ilhéus eu também sou 

candidata, Dra. Lúcia Santana e o santo remédio e Ser gorda não é ser boba. Através das 

páginas dos folhetos da referida cordelista, detectou-se que ela não se vale de qualquer 

pseudônimo masculino, fato registrado em mulheres cordelistas de outros Estados 

Nordestinos, como Paraíba e Ceará, assume sua autoria feminina e, por meio da escrita de 

seus folhetos, desenha/constitui um plano identitário feminino. Ela também aproveita para 

denunciar a difícil realidade social em que vivem as mulheres no Brasil e nas terras sul-

baianas, sem esquecer-se de anunciar perspectivas de vida ou pelo menos anseios, desejos ou 

sonhos que acalentam. As mulheres que aparecem em seus cordéis são donas de casa, esposas, 

mães, jovens ingênuas, subservientes, candidatas à eleição, professoras, enfim, mulheres que 

estão imersas nas manifestações culturais sul-baianas, portanto adeptas do modo baiano de 

ser, permitindo desvelar todo o fluir da poeticidade da própria cordelista. Através dessa 

fruição, é que sentimentos, aspirações e visões de mundo de cada personagem feminina se 

configuram, consolidando, dessa forma, uma identidade feminina e, ao mesmo tempo, uma 

identidade autoral, assegurando a conquista de um espaço feminino na literatura de cordel sul-

baiana. 

 

 Palavras-chave: Literatura. Cordel. Identidade. Região Sul-Baiana. Mulher. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The research realized in this work investigates how the woman’s identity is constituted by a 

female voice in strings of South Bahia, specifically in Ilhéus in the cocoa region. As is 

known, the String Literature, ancient Brazilian tradition, has its origin in the Europe. For long 

time, it has been considered a redoubt of male presence. Notwithstanding a considerable 

parcel of studious, academics and other researchers of Brazilian popular culture to notice the 

women as main fountain of oral traditions, what has been verified is a considerable absence of 

strings of female authorship, showing, among other points, a set of prejudices against the 

woman and her participation in the society considered literate, based on the archetype of 

patriarchal. Along two years of intense investigation was possible to identify a woman 

producing and selling strings in the Southern Bahia, Janete Lainha Coelho. Seven of her 

strings were selected to compose the corpus this research. They are named like: Genoveva a 

Glamurosa Gestante e o filho do funck, Maria Mata Homem – a louca do Mercado 

Municipal, Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau, Casamento na roça 

ou festa junina casório na certa, Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata, Dra. Lúcia 

Santana e o santo remédio e Ser gorda não é ser boba. It noticed who Janete Lainha doesn’t 

use a male pseudonym, the opposite of several women writers of northeast, like Paraíba and 

Ceará States. Janete Lainha assumes her female authorship and, by means of writing of her 

strings, she draws/constitutes a female identity plan. Women presented by Janete Lainha in 

her strings are housewives, mothers, ingenuous and subservient women, candidates women, 

teachers, at last, women immersed in the cultural events South Bahia, allowing to reveal the 

poeticity of Janete Lainha. She also utilizes her strings to denounce the hard social reality in 

that live the women in the world, in Brazil and in the lands of South Bahia and she don’t 

forget to announce life’s perspectives or at least longings, wishes or dreams that soothing. 

Through in this fruition is that feelings, aspirations and worldviews of each female character 

are configured, consolidating, thereby, a female identity and, at the same time, an authorial 

identity, assuring the conquer by female space in the string literature of South Bahia. 

 

 Key-words: Literature. String. Identity. South-Bahian Region. Woman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1: Capa do folheto nº 11 122 

Figura 2: Capa do folheto nº 12 122 

Figura 3: Capa do folheto nº 26 122 

Figura 4: Capa do folheto nº 157 123 

Figura 5: Capa do folheto nº 37 123 

Figura 6: Capa do folheto nº 27 123 

Figura 7: Capa do folheto nº 35 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 INTRODUÇÃO 13 

1 BREVE INCURSÃO SOBRE A MULHER NA HISTÓRIA 18 

1.1 O FEMINISMO: PERCURSO HISTÓRICO 19 

1.1.1 O Feminismo: por uma incursão inicial 22 

1.1.2    As contribuições de Mary Wollstonecraft ao Feminismo 23 

1.1.3 Apreensões sobre o feminismo 25 

1.1.4 Virgínia Woolf e Simone de Beauvoir: momentos do feminismo 30 

1.1.5 Um pouco mais sobre as mulheres e sua história 35 

1.1.6 O Feminismo do final do século XX ao XXI: breves considerações 37 

1.1.7 A título de melhor sistematização: a mulher na atualidade 40 

2 REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE NA LITERATURA 42 

2.1 A REPRESENTAÇÃO E SEUS VÍNCULOS COM A IDENTIDADE E A 

DIFERENÇA 
46 

2.1.1 Ainda sobre a identidade feminina: mais algumas considerações 51 

2.2 O GÊNERO: DISCUSSÕES POR UM MELHOR ENTENDIMENTO 57 

2.2.1 A concepção de gênero e sexo 64 

3 A MULHER E AS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA: UMA 

RELAÇÃO TRANSFORMADORA 
67 

4 O CÂNONE E O NÃO CÂNONE NA LITERATURA BRASILEIRA: 

CONCEITO, CRÍTICA FEMINISTA E LUGAR DO CORDEL 
74 

4.1 OS ESTUDOS CULTURAIS E O CÂNONE 79 

4.1.1 Produção literária feminina e cânone 84 

4.1.2 Escrita da mulher no Brasil e a questão do cânone 88 

4.2 AUTORIA FEMININA, CORDEL E CÂNONE 95 

5 A HISTÓRIA DO CORDEL: DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM 100 

5.1 O CORDEL NO ALÉM MAR 103 

5.2 O NORDESTE BRASILEIRO: TERRA DE CORDEL 104 

5.3 LITERATURA DE CORDEL NA BAHIA: POR UM OLHAR PRÉVIO 107 

5.4 LITERATURA DE CORDEL E SUL DA BAHIA: UMA HISTÓRIA A 

SER CONTADA 
112 

5.4.1 Janete Lainha: “Trovadora Educadora” e “Gabriela de Ilhéus” 115 



12 

 

6 METODOLOGIA 118 

6.1 A ESCOLHA DO CORPUS 118 

6.1.1 Caracterização do corpus 119 

7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 122 

7.1 A PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NOS 

FOLHETOS: AS FIGURAS 
122 

7.2 AS MULHERES DOS FOLHETOS E SUAS IDENTIDADES 126 

7.2.1 A configuração da mulher nos folhetos de Janete Lainha Coelho: papéis 

preponderantes 
126 

7.2.2 “Maria das Dores” ou melhor “Dasdores”: a voz da mulher 139 

7.2.3 Mulher e política: uma realidade moderna 144 

7.2.4 A configuração da mulher gorda, sensual, formosa e ingênua: 

Laudeceia, Maria Mata Homem e Genoveva 
150 

 À LUZ DE ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: “NÃO SE NASCE 

MULHER, TORNA-SE” 
167 

 REFERÊNCIAS 171 

 ANEXOS 179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A literatura de cordel chegou ao Brasil no século XVI, introduzida pelos portugueses. 

Classicamente tem se atribuído o nome cordel à maneira como os folhetos cordelísticos eram 

expostos para comercialização, geralmente pendurados em cordas, cordões (barbantes), em 

lojas populares ou, simplesmente, dispostos no chão nas ruas e feiras-livres. Impresso, ainda 

hoje, em forma de folhetos ilustrados, o cordel se mostra como poesia popular estruturada em 

versos. Pode constar do registro de histórias tradicionais – narrativas antigas ou fantasiosas, 

que se encontram conservadas na memória ou no imaginário de um povo –, ou da tessitura de 

críticas, na vertente social e política, atreladas a fatos coetâneos, num diálogo com o contexto 

histórico-social vigente, no qual se inspira ou é partícipe o cordelista. 

 O Brasil possui grandes representantes na produção literária de cordéis. A Região 

Nordeste configura-se num celeiro de significante produção nessa literatura o que tem 

proporcionado o reconhecimento e a difusão do nordestino, de sua cultura, história e 

manifestações artístico-literárias. Paraíba, Ceará, Alagoas, Pernambuco e Bahia são alguns 

dos Estados que detêm grande expressividade nesse campo, respondendo os cordelistas pela 

propagação dessa poesia popular nos cenários nacional e internacional.  

 No que se refere ao Sul da Bahia, berço literário de autores consagrados como Jorge 

Amado, Adonias Filho, Telmo Padilha, só para citar alguns nomes, os poetas cordelistas 

também têm ocupado espaço de destaque. A arte literária por eles desenvolvida pode 

representar fator de promoção da região cacaueira e sul-baiana como um todo, haja vista o 

conjunto histórico e cultural instalado nesse espaço, há muito considerado como efervescente 

celeiro artístico da Bahia, contado e cantado em boa parte dos livretos cordelísticos 

produzidos nessas terras. Os cordéis sul-baianos têm sido comercializados livremente nas 

praias do eixo Ilhéus-Itacaré, onde passam às mãos de turistas brasileiros e de inúmeros 

outros países. Dessa forma, podem funcionar, sobretudo pelo seu valor literário, como 

verdadeiro atrativo ou convite ao turismo nessa região, como acontece com os livros de Jorge 

Amado. 

Apesar disso, a literatura de cordel continua a ocupar lugar, na maioria das vezes, de 

demérito na sociedade letrada, à margem da literatura dita de prestígio. Muitos estudiosos e 

críticos literários não a consideram como uma expressão artística de qualidade ou de 

relevância, sobretudo, quando tomada frente à literatura clássica. No cenário acadêmico, com 

exceção, na maioria das vezes, das universidades do Nordeste do País, é comum o descrédito 

por esse tipo de manifestação, ou o desconhecimento pleno com relação a ela. 
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 Produzida por poetas em sua maioria sem formação escolar, por isso o rótulo de 

“populares”, a literatura de cordel se configura numa das maiores riquezas artísticas e 

culturais brasileiras. Os versos cordelísticos podem evidenciar a história de um povo de uma 

dada época, configurando-se num verdadeiro documento histórico, com forte marca do 

artístico.  

 Sob essa perspectiva, muito importa o estudo dessa modalidade literária, sobretudo, no 

tocante ao conhecimento histórico, político, cultural, ideológico, antropológico e social do 

imaginário e da realidade do povo de uma determinada região. Nesse sentido, o presente 

trabalho considera os cordéis sul-baianos como textos capazes de projetar o Sul da Bahia no 

cenário das discussões literárias acadêmicas, enquanto palco de significativa expressão 

cordelista, uma vez que tem como representantes uma gama de autores que surpreendem pela 

quantidade e pela qualidade de suas obras. Dentre os nomes mais conhecidos da literatura de 

cordel sul-baiano, encontram-se: Janete Lainha, Minelvino Francisco Silva, Chico Neto, 

Nelson Ribeiro (Azulão Baiano), Geraldo Maia, Ulisses Prudente da Silva, Gilton Thomaz, 

Ametista Nunes e Jotacê Freitas.  

 Muito se tem discutido no cenário acadêmico, em pesquisas desenvolvidas no âmbito 

da graduação e da pós-graduação em Letras e em Literatura sobre a questão da identidade e 

da expressão literária da figura do feminino. Tal temática também tem se desenvolvido no 

âmbito dos estudos investigativos sobre o cordel. Os cordéis produzidos no Sul da Bahia, no 

entanto, ainda não foram devidamente contemplados em vários aspectos de análise, sobretudo 

no que diz respeito à constituição do feminino em sua expressão identitária. 

 Por muito tempo, a literatura de cordel teve o homem como o seu principal produtor. 

A mulher é figura quase inexistente nesse terreno. Nesta dissertação, enfatiza-se a análise dos 

cordéis de uma mulher, nascida e criada no Sul da Bahia, Janete Lainha Coelho, cordelista 

ilheense, até então a única mulher sul-baiana com registro oficial1 nesse tipo de produção 

literária. Em virtude disso, o presente estudo destaca-se pelo pioneirismo, já que a pesquisa se 

volta para a análise de alguns folhetos cordelísticos da referida autora que, como se registra 

na maioria de sua obra, não tinham ainda sofrido qualquer tipo de leitura sistemática no foro 

acadêmico.  

                                                 
1 A cordelista encontra-se cadastrada na Casa de Cultura da cidade de Ilhéus e reúne os documentos necessários 

para cadastro na Academia Brasileira de Cordelistas. Na primeira década do século XXI, os cordelistas e 

repentistas de todo o Brasil começaram a envidar esforços para unirem-se e terem sua arte e profissão 

reconhecidas, por isso a firmação de associações locais, regionais e nacionais, notadamente na forma de 

academias, a exemplo da Academia Baiana de Cordelistas, e de associações, como a Associação de Cordelistas e 

Repentistas. 
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 Para tanto, investigam-se as estratégias de que a cordelista se vale no processo de 

construção da identidade e da constituição do universo feminino nesses textos. Sete folhetos 

de autoria de Janete Lainha foram previamente selecionados para compor o corpus deste 

trabalho, obedecendo-se a um fator comum: todos veiculam ou apresentam, exclusivamente 

ou não, a figura ou a descrição e o comportamento de personagens femininas, suas demandas 

e vivências.   

 Parte-se da hipótese de que a mulher apresentada pela cordelista se encontra presa a 

uma constituição de identidade moldada ainda de forma machista, distanciando-se da figura 

feminina em sua plenitude de ser ativo, capaz de enunciar-se dialogicamente, ao dar ênfase 

apenas a uma visão sensualista e, por vezes, de acentuação erotizada, portanto, estereotipada 

da mulher, ou, ainda, reproduzindo uma imagem subserviente e frágil desse sexo, 

distanciando-se do plano de igualdade/equiparação, não só em relação ao homem-mulher, 

mas em todas as esferas da vida em sociedade. 

 O presente trabalho estrutura-se em sete capítulos. No primeiro, denominado BREVE 

INCURSÃO SOBRE A MULHER NA HISTÓRIA, visita-se o processo histórico da trajetória 

feminina, o modo como a mulher era vista, seus direitos e deveres no contexto social 

patriarcalista; o movimento feminista: suas lutas e conquistas. Num breve esboço, destaca-se 

a relação entre mulher e literatura, no intuito de clarificar a construção da identidade feminina 

e de mostrar como as mulheres conseguiram se firmar como gênero pensante e atuante na 

sociedade. Pontuam-se, por fim, algumas considerações sobre a situação atual da mulher. 

Dedica-se espaço considerável no capítulo, às reflexões de Mary Wollstonecraf, de Virgínia 

Wollf e Simone de Beauvoir, dada a relevância das postulações dessas estudiosas para a 

compreensão da figura da mulher no plano historicista. 

 No segundo capítulo, cognominado de REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE NA 

LITERATURA, explana-se sobre a questão identitária feminina no seio da Literatura. A 

representação e seus vínculos com aspectos relacionados à identidade e à diferença ganham 

delineamento. Realiza-se, ainda, uma rápida apresentação das concepções de gênero e sexo, 

com destaque para as discussões relacionadas ao gênero, a fim de promover um melhor 

entendimento a respeito de seus aspectos gerais. 

 No terceiro capítulo, nomeado A MULHER E AS PRÁTICAS DE LEITURA E DE 

ESCRITA: UMA RELAÇÃO TRANSFORMADORA, realiza-se uma abordagem, à luz de 

autores consagrados, como Chartier (2009), Aries e Duby (1994) e Cixous (2001), sobre a 

relação da mulher com as práticas de leitura e escrita ao longo da história, e o quanto a 

apropriação e domínio dessas serviu como ponto de transformação para a vida da mulher, 
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ocasionando mudanças significantes no curso de sua história, com destaque para o lugar que 

as habilidades de ler e escrever lhe outorgaram na esfera social. 

No quarto capítulo, O CÂNONE E O NÃO CÂNONE NA LITERATURA BRASILEIRA: 

CONCEITO, CRÍTICA FEMINISTA E LUGAR DO CORDEL, apresenta-se a questão do 

cânone literário, a partir de um retrospecto histórico da categorização das obras literárias. 

Enfatiza-se, a relação entre os Estudos Culturais e o cânone, ao passo que se discorre a 

respeito da escrita da mulher no Brasil e seu entrelace com as questões canônicas no seio 

literário, evidenciando o local na Literatura ocupado, tradicional e modernamente, pelas 

produções de autoria feminina. Finaliza-se o capítulo com uma tentativa de arremate a toda a 

discussão apresentada, a partir da relação triádica que se procura evidenciar entre autoria 

feminina, cordel e cânone. 

No quinto capítulo, intitulado A HISTÓRIA DO CORDEL: DISCUSSÃO SOBRE A 

ORIGEM, discute-se acerca das origens do cordel na perspectiva histórica, com ênfase nas 

principais manifestações literárias da Idade Média. Reflete-se sobre o cordel em Portugal e a 

chegada dos folhetos ao Brasil. Ao mesmo tempo, aborda-se, brevemente, a respeito do 

cordel no Nordeste do País, passando por um olhar prévio no tocante à Literatura de Cordel 

na Bahia. O destaque maior fica por conta da abordagem direcionada à produção cordelística 

no Sul da Bahia e de uma apresentação dos dados biográficos gerais da cordelista em estudo, 

Janete Lainha Coelho.  

No sexto capítulo, sob o título METODOLOGIA, apontam-se, com brevidade, os 

caminhos diretivos tomados na pesquisa, notadamente com o elenco das disposições eleitas 

para a seleção dos cordéis que compõem o corpus do trabalho, seguidas de uma pequena 

caracterização de cada cordel analisado. O objetivo é fornecer uma visão clara dos folhetos e 

dar a conhecer, rapidamente, sobre o enredo que transportam, até mesmo a fim de assegurar 

uma melhor abordagem deles ao longo das análises. 

No sétimo capítulo, ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS, apresentam-se todas as 

abordagens analíticas traçadas a partir da investigação sistemática que se procurou dar a todo 

o corpus. Apoiando-se no quadro teórico tomado para sustentar as análises, e nas discussões 

promovidas ao longo da pesquisa, debruça-se sobre a interpretação dos dados, na tentativa de 

esboçar a identidade da mulher sul-baiana que a cordelista Janete Lainha desenha ao longo 

dos sete cordéis estudados. 

Por fim, seguem as considerações finais que aqui têm o título sugestivo de À LUZ DE 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: “NÃO SE NASCE MULHER, TORNA-SE”. Nela são 

apresentadas algumas reflexões sobre os resultados aos quais as análises conduzem, advindos 
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de toda a observação interpretativa diante do corpus da pesquisa, no intuito de ajudar na 

compreensão do plano configurador da identidade feminina, constituído por Janete Lainha ao 

longo dos cordéis selecionados. 
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1  BREVE INCURSÃO SOBRE A MULHER NA HISTÓRIA 

 

 

 Ao ler uma obra literária, o leitor estabelece contato com o mundo nela esboçado, os 

costumes, as maneiras diversas de configuração do pensamento e os valores de uma dada 

época nela impressos. Tudo isso pode dialogar com os princípios e posturas ideológicas que o 

leitor traz consigo arraigados. Uma obra literária pode se apresentar como uma espécie de 

verdade histórica, portanto, de caráter documental, prestando inconteste contributo à 

discussão crítica de fatos ou problemas que afligem e permeiam a sociedade. Também pode 

ser vista enquanto fruto da criatividade do autor, de um fazer ficcional, que ganha o status de 

verossimilhança, a partir da imaginação de quem compõe a obra e ainda de quem a lê. Além 

disso, pode fomentar a propagação de ideias e de críticas positivas e/ou depreciativas ou 

prestar-se à condução de valores caricaturados e desconfigurados, numa difusão de estigmas e 

estereótipos.  

 De acordo com Goffman (1988, p. 12), o estereótipo se define como marca, molde 

pouco flexível, que se coloca sobre o indivíduo, nega, pois, o todo em favor de alguns sinais 

que considera chaves. O estigma, por sua vez, pode tomar características de uma raça ou de 

sexo, como foi feito com o feminino, por exemplo, através de atos e comportamentos 

religiosos ou de condição econômico-social, emitindo juízos depreciativos, como: “se é pobre 

é ruim, se é deficiente físico não trabalha como um normal, se é mulher é inferior ao homem” 

etc. O estigma ocasiona descrédito, inferioridade e estampa a ideia de que “o estigmatizado 

não é um humano por completo” (p.12-13). Os estigmas têm um forte nexo com os 

estereótipos, pois são conceitos complementares, utilizados para formar ou confirmar um 

estereótipo, existindo autores que não veem, por isso, diferença entre ambos. 

 Nesse sentido, os cordéis sul-baianos podem também mostrar, com maior ou menor 

intensidade, a realidade sociopolítica de âmbito nacional ou regional em seus versos, 

apresentando, assim, o registro poético de fatos de história e tempo localizáveis, reproduzindo 

críticas ou posturas arraigadas na sociedade. Podem ainda, como pode acontecer com 

quaisquer outras produções literárias, transportar o pensamento ideológico vigente nas teias 

socioculturais complexas de dado período, ao reproduzirem caracteres da dinâmica 

estereotípica, estigmatizante e mitificadora que se veiculam no imaginário da sociedade.  

 Dessa forma, é possível conhecer a trajetória das mulheres a partir de muitos livretos 

cordelísticos, o que possibilita ter acesso a fatos históricos principalmente no que tange às 

lutas travadas pelos movimentos feministas ao longo dos tempos. Isso acontece em função 

dos cordelistas estarem sempre atentos à voz do povo, sintonizados e em constante interação. 
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Pela prática dialógica, conseguem imprimir/disseminar em seus textos, as marcas sociais e 

culturais, políticas e ideológicas do contexto social. E ainda, ao fazerem isso, reproduzem 

conceitos e comportamentos de poder arraigados/presentes e disseminados na sociedade, 

conceitos advindos de ideologias preconceituosas e até mitificadas. 

 Foucault (1988) sinaliza que essa reprodução emerge de concepções de poder e que 

este não estaria confinado a certos lugares, mas na própria sociedade, como numa espécie de 

teia social da qual todo indivíduo faz parte e de seu lugar responde pelo exercício, em graus 

distintos, do poder. Diante desse quadro, pensar a constituição, a identificação do feminino 

nos cordéis, significa perceber que os versos cordelísticos não são ingênuos, também 

exprimem de maneira perceptível ou não ao leitor, construtos sociais de poder. 

 A literatura de cordel ecoa por todo o Brasil, registra e dissemina o comportamento, o 

cotidiano de um povo. Na abordagem da mulher, por exemplo, uma das temáticas mais 

versificadas pelos cordelistas, é possível perceber a reprodução de modelos sócio-históricos 

tradicionalmente arraigados a determinadas comunidades ou à sociedade como um todo. 

Conhecer, portanto, o contexto histórico e social que permeia a criação das narrativas poéticas 

cordelistas, significa atribuir-lhe maior significado.  Alguns livretos cordelísticos resgatam 

fatos, abarcam uma série de movimentos feministas que se relacionam diretamente às 

distintas correntes políticas e ideológicas. Para melhor compreender a situação da mulher, ao 

longo do tempo, apresenta-se, a seguir, um pouco da história das lutas que marcaram as 

conquistas das feministas por direitos igualitários. 

 

1.1 O FEMINISMO: PERCURSO HISTÓRICO 

 

 

 Conhecer as lutas, os interesses e o papel da mulher ao longo da história na sociedade 

consiste em ponto dos mais relevantes para se aferir, com precisão, o lugar que as mulheres 

ocupam no mundo contemporâneo. Investimentos em ações e pesquisas acadêmicas que 

elejam a mulher como objeto central de investigação, fazem-se necessários, sobretudo quando 

se percebe que trabalhos a respeito da trajetória do homem na extensão da história ainda são 

os mais frequentes. O discurso do homem, sempre visto como meritório, fez com que restasse 

à mulher apenas o silêncio. Os homens também foram os únicos detentores, durante muito 

tempo, dos direitos de exercício sobre a escrita. 

 A história registra que a mulher sempre foi tolhida do contato com o mundo da escrita, 

o que colaborou para inviabilizar a exposição social do feminino, que, desse modo, 

permaneceu restrito ao foro privado. Tal situação “se deve ao fato de que a história do 
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desenvolvimento da sociedade humana tem sido narrada, quase sempre, pelos homens, e a 

identificação deles com a humanidade resulta, quase sempre, no desaparecimento das 

mulheres dos registros do passado” (FRANZONI, 2008, p. 22). Por esses e vários outros 

motivos, os movimentos feministas foram deflagrados. Destaque-se que o feminismo 

configura-se numa espécie de “corrente filosófica de reflexão, uma ideologia, mas também 

um movimento social dinâmico e cambiante, visto que sempre foi um espaço de contestação e 

resistência que desafiou (e desafia) o status quo” (idem, p. 21). 

 Inegável afirmar que o feminismo possibilitou grandes conquistas às mulheres. Desde 

seu surgimento, são perceptíveis as mudanças que conseguiu operar no que se refere à 

participação delas nos campos em que se apresentavam e nos que agora se apresentam. O 

estudo da história do feminismo é imprescindível, pois permite aos pesquisadores mapear os 

avanços e recuos que se registram na trajetória de conquistas das mulheres.  

 Não é novidade afirmar que, no transcorrer da história, a mulher ocupou papéis 

diferenciados. As conquistas registradas a partir das últimas décadas da segunda metade do 

século XX têm rompido com um passado de demérito e de descrédito da figura feminina. 

Apesar de tudo, ainda são contundentes as disparidades que existem e que distanciam o 

homem da mulher. O primeiro ainda é visto como o superior, o forte e o mais produtivo, 

legando a segunda a função de coadjuvante.  

 A luta pela sobrevivência segregou a mulher no espaço familiar e a fez viver sobre o 

protecionismo, nem sempre positivo, do pai. Com o casamento, a função protecionista passou 

a incumbência do marido, a quem a mulher devia obediência e reverência plena. Massacrada, 

a mulher teve que se contentar com uma apresentação secundária. Embora tenham ocorrido 

inúmeros movimentos feministas documentados pela história, a luta para conseguir direitos 

que igualam mulheres e homens ainda persiste coetaneamente.  

 De fato, não é tarefa das mais fáceis, pois requer comprometimento e muito trabalho, 

não é à toa que diversas intelectuais têm se devotado à causa. O processo acontece 

lentamente, barreiras estão sendo derrubadas durante todo o percurso de lutas. Embora a 

literatura sobre tais feitos seja considerada tímida, por alguns estudiosos, se faz muito 

significativa, pois devido aos estudos desenvolvidos por diversos teóricos, das mais variadas 

áreas do conhecimento, se pode hoje navegar com mais segurança no aprofundamento das 

questões feministas. 

 Há que se reconhecer que não existe uma identidade única entre as mulheres, mas 

múltiplas, o que coloca por terra o paradigma difundido pela corrente historiográfica do 
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homem enquanto sujeito humano universal. O estudo histórico da mulher, nas sociedades, 

serve para mostrar que a figura masculina não pode ser encarada deixando a feminina de lado.  

 A história das mulheres ganhou expressivo impulso, nas últimas duas décadas, 

centrando-se de modo inicial na descrição dos papéis do feminino no fórum privado, 

denunciando o encerramento da mulher nesse espaço. Em seguida, reconstruindo o percurso 

histórico da constituição das lutas, dos direitos, dos benefícios e vantagens que as mulheres 

conquistaram, na tentativa de romper com o estereótipo do sexo frágil.  

 No presente trabalho, foram tomadas como referencial teórico, as reflexões de 

Michelle Perrot (2005), Joan Walach Scott (1991, 2002), Eduardo de Assis Duarte (2002), 

Simone de Beauvoir (2009), Judith Butler (2007, 2008), Hirata et al. (2009), Roger Chartier 

(1991), Selden, Widdowson e Broker (2001), dentre outros, que contribuem para uma visão 

da mulher no passado e no presente, permitindo visualizar cronologicamente a evolução 

histórica do feminismo e a compreensão das diretrizes que o acompanharam e o moldaram 

historicamente.   

 Segundo Chartier (1991, p. 114), à mulher não apenas era vedada a participação no 

aprendizado da escrita e da leitura, mas também a frequência a aulas que não fossem as da 

prenda do lar. No fórum da vida privada, esse autor ainda pontua que tanto a mulher quanto 

as crianças, na Idade Média, passam despercebidas da vida social, relegadas a um segundo 

plano. Até mesmo nos relatos escritos, encontrados nos diários e nas memórias dos homens 

da Idade Média, a caracterização do espaço privado traz à baila um painel documental não 

satisfatório de depoimentos sobre a família, a mulher/a esposa e a criança.  

 Para Foisil (1991), é difícil penetrar nas vidas privada e íntima, tanto nas famílias da 

Idade Média quanto nas da Moderna. Para a autora, a mulher era sem voz e sem vez, ou seja, 

sem direito à manifestação social, subordinada ao voto de fidelidade e a obediência ao pai e 

ao marido. Apoiada, numa série de documentos históricos, a exemplo de autobiografias, 

diários, livres de raison e memórias, Foisil se debruça sobre a tentativa de entender como as 

mentalidades perceberam a vida privada contida nos relatos do corpus por ela eleito, 

abarcando, sobretudo, os séculos XVII e XVIII. Comparando diários franceses e ingleses 

escritos por homens chefes de família, ela percebeu, sobretudo nos ingleses, uma riqueza 

maior de detalhes sobre a família, a mulher/a esposa e a criança. Identificou ainda que, 

somente a partir do século XIX, as ideias feministas começam a se estruturar em busca de 

espaço.  

 Diante desse quadro, é realmente indispensável conhecer um pouco da história das 

lutas travadas pelas mulheres no mundo ocidental, partindo dos fins do século XVIII, com a 
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Revolução Francesa, até a coetaneidade, a fim de se refletir sobre o lugar da mulher e a visão 

que dela se tinha e hoje se tem, configurando, assim, um breve painel histórico do feminismo, 

como se pretende mostrar adiante.  

  

1.1.1 O Feminismo: por uma incursão inicial 

 

 Durante muito tempo, cuidar da casa, do marido e dos filhos configurava-se na única 

atividade de competência da mulher. A educação doméstica a ela destinada, fazia-a respeitar, 

aceitar e desempenhar, sem atritos, a função que lhe cabia na esfera social: apenas a de 

esposa, dona do lar.   

 Com a Revolução Francesa conseguiu-se proclamar a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, em 1789, todavia, os resultados esperados, no que tange à igualdade 

entre homens e mulheres, não se efetivaram. Cidadania e poder continuaram restritos aos 

homens. A Declaração mostrava uma visão, portanto, plenamente androcêntrica.  

 Olympe de Gouges, francesa, insatisfeita com o documento que previa a exclusão das 

mulheres, reage dois anos depois, trabalhando na escrita da Declaração dos Direitos das 

Mulheres e das Cidadãs. Gouges alegou que a disparidade existente entre os sexos “não 

deveria servir de respaldo para a desigualdade de direitos entre os mesmos” (ZENAIDE et al., 

2008, p. 43). Ela consegue evidenciar, através do documento, a insatisfação para com a 

Revolução Francesa que, apesar de propagar a igualdade, não concedia às mulheres o 

reconhecimento como cidadãs.  

 Para Scott (2002), a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão trata-se de um 

texto ainda inspirado nas ideias de Jean-Jaques Rousseau. Tal documento delineia uma versão 

própria do contrato social, adicionando “observações sobre filosofia, ciência, progresso, uma 

lista de propostas de reforma política, além de comentários sobre a situação do teatro da 

época” (p. 27). 

 Com a Revolução Industrial, as mulheres começam a adentrar vagarosamente no 

mercado de trabalho. Neste período, o movimento feminista organiza-se na luta a favor do 

sufrágio, ao tempo em que busca o reconhecimento da mulher enquanto cidadã. O direito ao 

voto permitiria a atuação das mulheres nas decisões políticas da nação. 

 De acordo com o pensamento de Moreira (2003), a centralização da mulher no espaço 

doméstico acontecia em razão de no período da Revolução Industrial, no século XVIII, 

predominar “uma atmosfera propícia à elaboração de princípios filosóficos que limitavam, 

cada vez mais, o raio de circulação da mulher” (p. 30). De acordo com esse pressuposto, a 
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mulher passou a ser vista como “anjo do lar”, devido ao seu lado maternal – do cuidado com 

os filhos e com o ambiente doméstico –, ou como “potência do mal”, quando sai de sua esfera 

privada ou “usurpa atividades que, culturalmente, na época, não lhe eram atribuídas – não lhe 

eram pertinentes. É quando ela se torna um monstro malvado, a bruxa, a devoradora, a 

decaída, ou tudo isto a um só tempo” (idem, p. 30). 

A sociedade, nesse período, começa a apresentar um discurso social bem definido no 

que tange aos papéis que devem ser desempenhados por homens e mulheres. Uma vez 

separados, os espaços ocupados são devidamente distintos tanto no trabalho quanto na 

educação. Sobre esse ponto, Moreira (2003) acrescenta:  

 

Aos homens a sociedade reservava o espaço público e tudo aquilo que era e 

é dessa esfera; enquanto isso as mulheres estavam destinadas à esfera do 

privado e, consequentemente, a tudo  o que concernia e concerne ao 

doméstico, à casa, ao lar. O ideal acadêmico destinava-se aos meninos, 

enquanto as prendas domésticas cabiam às meninas (MOREIRA, 2003, 

p.30).  

 

 Como se verifica, os lugares reservados às mulheres e aos homens, no século XVIII, 

são marcados pelo assujeitamento do feminino ao masculino. Com a nítida separação dos 

papéis entre ambos, os movimentos feministas que surgiam, principalmente no início do 

século XIX, intentavam direitos basilares de participação social da mulher, a exemplo da 

melhoria na educação, do direito ao voto e também do acesso a uma profissão.  

 

1.1.2 As contribuições de Mary Wollstonecraft ao Feminismo 

 

 Em 1792, Mary Wollstonecraft contribuiu positivamente para o avanço do movimento 

feminista com a obra Vindication of the rights of woman, antecipando 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”, como aponta Duarte 

(2002, p. 17-18) em Feminismo e desconstrução anotações para um possível percurso. 

 Wollstonecraft (1792) reivindicou o direito de cidadania e uma educação igualitária 

entre os dois sexos, apesar de admitir a superioridade física dos homens. Essa estudiosa 

denuncia as apregoações estabelecidas pelos homens no que diz respeito à “verdadeira 

natureza da mulher”, pois eles consideram esta como um ser mais preocupado em se fazer 

“amante sedutora que esposa afetuosa e mãe ajuizada” (DUARTE, 2002, p. 18). 
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 A obra de Wollstonecraft (1792) permitiu mudanças satisfatórias na vida das 

mulheres. Logo que foi publicada na Inglaterra, sua repercussão foi grande, seguida de uma 

imediata reação na consciência feminina, sobretudo, diante da denúncia dos séculos de 

escuridão vividos pelas mulheres, que as tornaram figuras sempre secundárias. Os postulados 

de Wollstonecraft mostraram que o quadro desfavorável podia ser mudado e colaboraram 

para a deflagração de ações em prol do rompimento da sequência de infortúnios reservados 

até então à mulher. Causaram, assim, um verdadeiro “abalo na construção filosófica em que 

se assentava a ideia de uma Razão Universal” (DUARTE, 2002, p. 14). 

  Nos Estados Unidos, as reflexões de Wollstonecraft tiveram uma recepção diferente, 

pois as americanas eram, em sua maioria, escolarizadas. A educação nesse país era 

proporcionada desde muito cedo a ambos os sexos. Isso acontecia em virtude da necessidade 

de formação religiosa, pois conhecer a Deus só era possível através da leitura de sua palavra. 

Tal pressuposto favoreceu, de acordo com Moreira (2003, p. 31), “a formação embrionária de 

uma onda feminista nos EUA e no Brasil”.  

 As mulheres conseguiram lutar, a partir da formação de grupos organizados, pela 

reivindicação do direito ao voto feminino nos Estados Unidos. Moreira (2003) pontua que, no 

Brasil, o livro de Wollstonecraft (1792) também gerou mudanças no pensamento das 

mulheres, tanto que foi traduzido para o português com o título de Direitos das mulheres e 

injustiças dos homens, em 1832. Sem dúvida, muito sugestivo, já que põe à vista dos leitores 

o convite a conhecer os direitos das mulheres, ao tempo em que também incita a reconhecer 

as injustiças dos homens para com elas. 

 Valendo-se de registros históricos bem contextualizados, a obra evidencia a imagem 

da escritora em defesa das mulheres. O livro também mostra que a origem de todos os 

infortúnios que vigoraram sobre as mulheres está na ausência ou ineficiência educacional 

destinada a elas, o que Duarte (2002, p. 18) considerou ser uma “descuidada educação”. 

Notório o fato de que a ausência de educação fez das mulheres presas fáceis, sem voz nem 

vez. O patriarcado colocou a figura feminina em posição desfavorável, isso porque reservava 

ao homem todo o domínio, o senhorio pleno sobre a mulher em todas as fases de sua vida. A 

crença de que um bom casamento seria a única maneira de inserir a mulher no meio social, 

pode ser vista como um dos grandes equívocos disseminados ao longo da história, cuja 

pretensão era a de reduzir a mulher a um estado de “imbecialização” e a insignificante objeto 

de prazer (DUARTE, 2002). 

  Credita-se a Rousseau, em Emilio ou da Educação (1992), a configuração da mulher 

ideal. Rousseau cria Sofia, a mulher perfeita para viver ao lado de Emílio: “submissa de corpo 
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e alma, de inteligência e vontade, reclusa ao lar e obediente aos caprichos do marido” 

(SOUZA, 2003, p. 113). A identificação da situação que nesse caso se instala é simples: a 

liberdade pertence aos homens e a obediência às mulheres. Nessa perspectiva, as apregoações 

rousseaunianas estão assentadas na soberania masculina, reservando à mulher as únicas 

tarefas que, segundo esse filósofo, ela poderia executar bem: os afazeres do lar.  

 As postulações de Wollstonecraft (1792) trouxeram o convite ao questionamento. A 

mulher ocidental que viveu em regime excludente por muito tempo, sendo tratada como 

objeto e propriedade do homem, podia não mais aceitar tal condição. Sentir que o espaço 

público também lhe era de direito, incitava-lhe o desejo de lutar por uma representação 

igualitária. 

 Apesar de tais ideias, o secundarismo feminino não ruiu por completo, pois, em 

algumas culturas, como a de povos indígenas e africanos, o homem ainda assume total poder 

sobre a mulher, ao ponto de ser sua voz perante a sociedade. De acordo com Scott (1991, p. 

32), isso se justificaria pelo fato de que, tradicionalmente, os homens seriam, “por natureza, 

seres morais completos (e, portanto, melhores representantes do ser humano)”.  

 

1.1.3 Apreensões sobre o feminismo 

 

 Para Aristóteles, como mostra Selden, Widdowson e Broker, em La teoria literaria 

contemporânea, publicado em 2001, “a mujer lo es debido a uma falta de cualidades” (p.151), 

enquanto para São Tomás de Aquino, a mulher não passava de um “hombre imperfecto”. Tais 

postulados contribuíram sobremaneira para o desfavorecimento da imagem da mulher. 

 Todavia, o feminismo, como aponta Selden, Widdowson e Broker (2001), pode contar 

com uma extensa história política que se desenvolveu com grande força nos Estados Unidos e 

na Grã Bretanha, em todo o século XIX, estendendo-se até o início do XX, como se verifica: 

 

Los movimientos de los Derechos de la Mujer y del Sufragio de la Mujer 

fueron determinantes em la formación de esta etapa, poniendo el acento em 

la reforma social, política y econômica – em parcial contradicción com el 

‘nuevo’ feminismo de los años de 1960 que, como Maggie Humm ha 

sugerido em su libro Feminisms, hacía hincapié em la ‘materialidad’ 

diferente de ser mujer y ha engendrado (en dos sentidos) tanto de 

solidaridades morales creadas por posturas e identidades feministas, como 

de un nuevo ‘conocimiento’ sobre la personificación de las mujeres 

inspirándose em las teorias psiconalíticas, lingüísticas y sociales relativas a 

la construcción del gênero y la diferencia. (2001, p. 154-155) 2.  

                                                 
2  “Os movimentos dos Direitos da Mulher e do Voto da Mulher foram determinantes na formação desta etapa, 

colocando o acento na reforma social, política e econômica – em parcial contradição com o ‘novo’ feminismo 
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 Selden, Widdowson e Broker concebem a crítica feminista inicial não como um 

discurso teórico, mas como reflexo das preocupações que se presentificaram até as primeiras 

décadas do século XX. Tal ocasião é marcada pelo movimento feminista organizado que 

desponta nos Estados Unidos e na Europa. As mulheres lutavam pelo direito ao voto. A 

maneira como se estruturou tal movimento trouxe à baila a recordação histórica de 08 de 

março de 1857, anos mais tarde, o dia Mundial das Mulheres.  

 De acordo com Gassem (2000, p.32-33), a razão de essa data ter sido fixada na 

memória decorre da tragédia ocorrida em Nova York, em que operárias de uma empresa de 

tecido decidiram reivindicar a favor de melhores salários e pela redução da extensa jornada de 

trabalho. A manifestação desencadeada só foi interrompida depois que a polícia prendeu e 

feriu violentamente as diversas manifestantes. Passados alguns anos, em 1908, a data foi 

lembrada. Diversas operárias se reuniram nas ruas de Nova York para reivindicar mais uma 

vez a devida inserção participativa na sociedade, ocasião em que as sufragistas exigiam a 

cidadania política, para que pudessem responder, assim como os homens, socialmente.  

 A luta a favor do sufrágio universal se estendeu por muito tempo. A persistência não 

obteve resultado imediato, as mulheres tiveram suas reivindicações negadas diversas vezes. 

Num breve retrospecto, a Nova Zelândia, em 1893, foi o primeiro país que permitiu à mulher 

exercer a cidadania nas urnas, seguida, da Austrália, em 1906, da Noruega, em 1913, da 

Inglaterra, em 1918 e dos Estados Unidos, em 1920. Entre a Primeira e a Segunda Guerra 

Mundial, muitos países passaram a conceder às mulheres o direito à participação no campo 

político, podendo votar e receber votos.  

 Nesse período, imperava a ideia de que existia uma única forma de ser mulher, assim 

como uma única forma de ser homem. As características biológicas do indivíduo ditavam o 

“sexo”. A partir da identificação deste é que o gênero se constituía. Logo, homens e mulheres 

“são identificados por seu sexo; as mulheres são condenadas ao seu, ancoradas em seus 

corpos de mulher chegando a ser por eles presas cativas” (PERROT, 2005, p. 460).  

 As mulheres, segundo Scott (2002), desenharam uma história “que não poderia ter se 

afastado das grandes metas de evolução do seu tempo” (p. 23). Por isso mesmo, “uma história 

teleológica, que progride cumulativamente em direção a um objetivo não atingido” (idem). 

                                                                                                                                                         
dos anos de 1960 que, como Maggie Humm tem sugerido em seu livro Feminisms, enfatizou a “materialidade” 

diferente de ser mulher e a concebeu (em dois sentidos), tanto o de solidariedades morais criadas por posturas e 

identidades feministas, quanto o de um novo “conhecimento” sobre a personificação das mulheres inspirado-se 

nas teorias psicanalíticas, linguísticas e sociais relativas à construção de gênero e da diferença” (tradução nossa). 
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História na qual as mulheres identificam, em seu interior, mecanismos de luta contra a 

exclusão de que são vítimas. 

 Todo o histórico de manifestações e esforços envidados pelas mulheres lhes 

garantiram o respaldo para sair do lugar-comum, no qual a tradição patriarcal as alocou. Uma 

das primeiras conquistas registradas foi a do acesso à escola, o que representava ter 

assegurado o direito às práticas de leitura e de escrita. 

 Distintas redes de pensamento político-ideológicas, a exemplo de expressões liberais, 

cristãs, socialistas e anarquistas, marcaram o espírito combativo das mulheres em busca de 

benefícios pontuais. O insistente empenho em prol do acesso à educação e às atividades 

trabalhistas remuneradas também consistiu em ponto de pauta constante de todo o movimento 

feminista. Pontue-se que, durante a Primeira Guerra, com o deslocamento de contingentes de 

homens para a luta nas trincheiras, a mão de obra feminina passou a ser largamente utilizada 

nas indústrias, principalmente, na de armamentos. Com isso, as mulheres ganharam, na 

Europa, espaço maior. A substituição do trabalho masculino pelo feminino produziu algo 

inédito, até então: a reivindicação pela igualdade de direitos por parte das mulheres.  

De acordo com Batista (2005), as mulheres nessa época, tentavam imitar as formas e os 

gestos masculinos, o que se manifestava através da vestimenta e do hábito de fumar em 

público. Elas queriam tentar conduzir a vida sem os homens, já que descobriram, no tempo de 

guerra, como executar suas funções. De certa forma, conseguiram perceber que a figura 

masculina não era tão necessária quanto se imaginava e que poderiam se igualar a ela sem 

perder a feminilidade e a leveza características do ser feminino. Para Beirão (2004, p. 22), na 

tentativa de conseguir sua emancipação, as mulheres “passaram a demonstrar um 

comportamento lascivo através do desnudamento do corpo, sinal de liberdade na época” 

(idem). 

A preocupação das mulheres, no entanto, não era apenas com a obtenção e desfrute dos 

direitos políticos. Conforme Beirão (2004), elas empreenderam esforços na defesa das 

prerrogativas sexuais e reprodutivas, ou seja, na obtenção do direito sobre o próprio corpo, 

como o de abster-se de relações sexuais, com o intuito, sobretudo, de prevenir a gravidez 

inoportuna. 

O empenho das feministas na conquista do sufrágio no Brasil teve como ponto de 

partida o ano de 1910, quando Deolinda Daltro funda no Rio de Janeiro o Partido 

Republicano Feminino. Nesse mesmo período, por iniciativa de Bertha Lutz, uma das figuras 

mais representativas de liderança na campanha pela ida das mulheres às urnas e pelo direito 

de igualdade entre homens e mulheres no Brasil, se deu a criação da Liga pela Emancipação 
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Intelectual da Mulher, em 1919, que, em 1922, passou a ser a Federação Brasileira pelo 

Progresso Feminino; o objetivo se configurava na implantação da cidadania das mulheres.  

 Bertha Lutz, na visão de Duarte (2003), se destacou como figura 

 

[...] incansável nos discursos, nas audiências com parlamentares, e na 

redação de textos inflamados, como o que publicou na Revista da semana, 

em 1918, denunciando a opressão das mulheres e propondo a criação de uma 

associação para "canalizar todos os esforços isolados" (DUARTE, 2003, p. 

160). 

 

O Estado do Rio Grande do Norte, em 1928 foi o primeiro a desencadear a luta pelo 

voto feminino, a qual se espalhou aos poucos pelas demais unidades federativas de todo o 

país, conquistando o reconhecimento oficial, em 1932, no governo do presidente Getúlio 

Vargas através do novo Código Eleitoral e dois anos depois com a Constituição de 1934. No 

entanto, conforme pontua Duarte (2003), com o cancelamento das eleições, nesse período, as 

mulheres só conseguiram, de fato, a efetivação de tal beneplácito no ano de 1945. 

 Para Moreira (2003), tal conquista foi fruto do esforço da 

 

militância sufragista que passou a marcar um outro espaço de atuação 

feminina – o público. E foi neste espaço que as mulheres exercitaram, 

publicamente, suas falas e iniciaram um processo de autoreconhecimento, de 

elaboração de um discurso original, por meio do qual o sujeito marca o lugar 

de onde fala e imprime a sua singularidade (p. 32). 

 
 

Com o novo Código Eleitoral, a mulher pôde sair do anonimato do privado e se 

mostrar como cidadã, conquistando visibilidade no meio social. Nas palavras de Duarte 

(2003), a mulher no início do século XIX, encontrava-se imersa numa perfeita “indigência 

cultural” e num claustro de antigos preconceitos. A educação, por isso, era vista por ela como 

instrumento de fuga, de libertação, daí a valorização que atribuía ao domínio das práticas de 

leitura e de escrita, encarando estas como passaportes legítimos para escapar de vez do 

cárcere das subjugações. Convém registrar que a 

 

[...] primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas femininas 

data de 1827, e até então as opções eram uns poucos conventos, que 

guardavam as meninas para o casamento, raras escolas particulares nas casas 

das professoras, ou o ensino individualizado, todos se ocupando apenas com 

as prendas domésticas. E foram aquelas primeiras (e poucas) mulheres que 

tiveram uma educação diferenciada, que tomaram para si a tarefa de estender 

as benesses do conhecimento às demais companheiras, e abriram escolas, 
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publicaram livros, enfrentaram a opinião corrente que dizia que mulher não 

necessitava saber ler nem escrever (DUARTE, 2003, p. 153).  

 
 

As mulheres, no Brasil, que estavam voltadas para a literatura no século XIX eram 

feministas, lembra Duarte (2003). Essas escritoras buscavam, por meio de seus textos, 

adentrar em espaços impensados até então para uma mulher. Escrever era, para elas, uma 

forma de levar ao conhecimento do sexo oposto as suas reivindicações, uma forma de serem 

ouvidas e de poderem almejar a uma sociedade igualitária.  

 O movimento feminista no Brasil é marcado pela preocupação com a igualdade entre 

os sexos e com o fim da discriminação. O berço de suas manifestações foi o final da década 

de 60 do século XX, voltadas para reivindicações assentadas em questões sociais e políticas, 

ao tempo que fomentam uma melhor estruturação do próprio Feminismo. Certos temas, 

segundo Selden, Widdowson e Broker (2001), dominaram esse momento, como exemplo: 

 

la omnipresencia del patriarcado; la insuficiencia de organizaciones políticas 

existentes para las mujeres; y la organizaciones políticas existentes para las 

mujeres; y la celebración de la diferencia de la mujer como algo esencial 

para la política cultural de la liberación ( 2001, p.161).3  
 

 

Esse momento ganhou impulso quando negros e homossexuais começaram a se 

encorajar na busca por seus direitos. As mulheres, por sua vez, aceitaram as lutas das classes 

minoritárias e abraçaram tal causa. Elas começaram a atuar contra a Ditadura Militar no 

Brasil, a fim de derrocar o cenário de repressão e de censura instaurado pelo autoritarismo do 

Estado.  

De acordo com Moreira (2003), esse cenário  

 

ocorre como uma decorrência de outras lutas, das conquistas anteriores 

assimiladas e de necessidades emergentes num contexto sócio-político 

específico. Esse momento conta com mulheres bem mais instruídas do que 

suas antecessoras, ou seja, algumas já oriundas da classe média, burguesas, 

com formação universitária, acalentando ambições pessoais e desejosas de se 

lançarem em empreendimentos mais criativos do que aqueles tão somente 

concernentes à ‘esfera doméstica’. Entretanto, por mais paradoxal que 

pareça, a situação da mulher, do ponto de vista cultural, em quase nada 

mudara, até então. Seu destino, porque não dizer, implacável, continuava 

sendo, ainda, o casamento e a maternidade. Os sonhos, as ambições, os 

projetos de vida pessoal fermentavam dentro da mulher, no entanto, não 

                                                 
3 “a onipresença do patriarcado; a insuficiência de organizações políticas existentes para as mulheres; e as 

organizações políticas existentes para as mulheres; e a celebração da diferença da mulher como algo essencial 

para a política cultural da libertação” (tradução nossa). 
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podiam ir além do seu destino de fêmea. A atuação fora do lar, da casa, era 

“desvalorizada” ao máximo, enquanto, ao máximo, era “revalorizada” a sua 

feminilidade e, é claro, a sua maternidade, como se participar da construção 

da sociedade fosse algo incompatível com sua condição de mulher (p. 32). 

 

Esse período do feminismo ganha força especialmente na França e nos Estados 

Unidos, cujas ideias influenciaram bastante o movimento feminista no Brasil. A forma de 

apresentação das mulheres em cada um desses lugares assumia intenções distintas. Atentando-

se para os dois primeiros, é possível constatar que:  

 

1. nos Estados Unidos, o intento das militantes centrava-se em delatar o tratamento 

de exclusão que sofriam por parte da figura masculina. Isso constituiu o primeiro 

passo para que elas levantassem a bandeira em defesa da almejada igualdade entre 

os sexos nesse país;  

2. na França, as mulheres aspiravam ser reconhecidas como mulheres, ou seja, em 

todo o seu potencial valor. Para tanto, as diferenças/particularidades em relação 

aos homens precisariam ser bem focalizadas, no intuito de especificar as 

experiências femininas que sempre foram deixadas de lado. A mulher necessitava 

ser reconhecida, de fato, como tal, e, para isso, se fazia necessário o 

estabelecimento das diferenças entre os sexos.  

 

É nesse instante que o movimento feminista francês é fomentado pelos pensamentos 

de Michel Foucault e de Jacques Derrida. As postulações desses teóricos pós-estruturalistas 

contribuíram para promover o desenvolvimento das frentes de luta. O movimento feminista 

passa a enfatizar as diferenças entre os sexos devido à incorporação do paradigma da 

incerteza. Começaram a ganhar espaço questões relacionadas à subjetividade e à 

singularidade das experiências, ao mesmo tempo em que se apresentam as subjetividades 

como aspectos construídos discursivamente, em um ambiente sempre dialógico e 

intersubjetivo (NARVAZ, 2005). 

 

1.1.4  Virgínia Woolf e Simone de Beauvoir: momentos do feminismo 

 

No palco da crítica feminina, dois nomes de grande representatividade se destacam: 

Virgínia Woolf e Simone de Beauvoir. Os estudos alavancados por essas teóricas permitiram 

grandes mudanças na maneira de pensar das mulheres. O título de mãe fundadora do debate 
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contemporâneo foi dado por Mary Eagleton à Woolf, na obra Feminist Literary Criticism 

(1991), em razão dos seus estudos anunciarem muitos dos temas que tempos depois se 

centraram nas críticas feministas, proporcionando diversos debates.  

Woolf deixou registrado em sua obra toda a insatisfação que sentia quanto à posição 

ocupada pela mulher no início do século XX. Prova disso são as personagens femininas dos 

seus livros, marcadas pelas limitações impostas pela política da época. Woolf mostrou ser 

uma notável feminista e preocupou-se com as desvantagens materiais das mulheres em 

comparação com os homens. Também alertou quanto ao cerceamento imposto pelo 

patriarcalismo à mulher.  

A contribuição geral de Woolf ao feminismo, de acordo com Selden, Widdowson e 

Broker (2001) é “su reconocimento de que la identidade de gênero se construye socialmente y 

puede ser cuestionada y transformada, pero en cuanto a la crítica feminista, estudió sin 

descanso los problemas a los que se enfrentaban las mujeres escritoras”.4 (p. 156)  

O que se nota até aqui é um feminismo um tanto inibido, preocupado em propagar as 

restrições da mulher. A partir dele, o movimento começa a ganhar bases mais firmes, a 

amadurecer e a conquistar espaços.  

Quanto à Simone de Beauvoir, outra importante figura do movimento feminista no 

mundo, teve seu reconhecimento assegurado com a publicação da obra intitulada O Segundo 

Sexo (1949), texto no qual traça um estudo de grande pertinência a respeito da mulher e de 

seu papel na sociedade, ao tratar de questões fundamentais do feminismo moderno. Para 

Selden, Widdowson e Broker (2001, p.158), tal obra é expressiva, pois ajuda a refletir sobre 

pontos essenciais, sobretudo no que tange à definição da mulher e à relação entre os termos 

masculino e feminino, como se verifica abaixo. 

 

Cuando uma mujer intenta definirse, empieza diciendo “soy una mujer”. 

Ningún hombre puede decir lo mismo. Este hecho revela la asimetría básica 

entre los términos “masculino” y “femenino”. El hombre define lo humano: 

la mujer, no. Y este desequilíbrio se remonta al Antiguo Testamento. 

Dispersas entre los hombres, las mujeres no tienen una historia separada, no 

poseen una solidaridad natural; no se han unido como otros grupos 

oprimidos. La mujer está relegada a una relación descompesada em relación 

al hombre: él es Uno, Ella, el Otro. La dominación masculina ha asegurado 

un clima ideológico de conformidade: Legisladores, sacerdotes, filósofos, 

escritores y científicos se han esforzado en demonstrar que la posición 

subordinada de la mujer viene decidida por el cielo y es ventajosa em la 

                                                 
4  “o reconhecimento de que a identidade de gênero se constrói socialmente e pode ser questionada e 

transformada, mas em termos de crítica feminista, estudou sem descanso os problemas enfrentados pelas 

mulheres escritoras” (tradução nossa). 
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tierra, y à la Virginia Wolf, la suposición de la mujer como “Otro" se 

internaliza más por parte de las propias mujeres.5 (2001, p.158). 

  

 Beauvoir (2009) sempre se mostrou uma defensora dos direitos da mulher. Em sua 

obra, procura delinear um quadro da condição da mulher ao longo da história, apontando a 

figura feminina como devota e obediente ao homem, num plano de inferioridade ao 

masculino. A análise e a imagem que a tradição apregoou a respeito da mulher são tomadas, 

quase que em sua totalidade, tendo por eixo de referência a persona homem. 

 Nessa perspectiva, a figura feminina se constitui sob o holofote e os pilares de uma 

sociedade de valorização dos ditames da masculinidade. Beauvoir reconhece as grandes 

“diferencias entre los intereses de ambos sexos y en sua salto a la discriminación biológica, 

psicológica y también económica, del hombre hacia la mujer”. (SELDEN; WIDDOWSON; 

BROKER 2001, p. 157).6 A mulher, portanto, diferencia-se e firma-se em relação ao homem, 

“e não este em relação a ela; a fêmea é o inessencial perante o essencial. O homem é o 

Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” (BEAUVOIR, 2009, p. 17). 

Classificada como o segundo sexo, numa ideia de binarismo, a mulher é o Outro 

“dentro de uma totalidade cujos dois termos são necessários um ao outro.” (idem, p. 20). Ser o 

Outro se configura num estado de “passividade diante da atividade, a diversidade que quebra 

a unidade, a matéria oposta à forma, a desordem que resiste à ordem.” (BEAUVOIR, 2009, p. 

121).  

Embora a mulher tenha conseguido alguns direitos, como o de igualdade perante a lei, 

por exemplo, na prática, a situação não é bem assim, pois em boa parte dos países, 

 
o estatuto legal é idêntico ao do homem, e muitas vezes este último a 

prejudica consideravelmente, pois lhe tira a particularidade, própria à 

mulher, e tão necessária. Convém ainda explicitar que, quando os direitos 

lhe são abstratamente reconhecidos, um longo hábito impede que encontrem 

nos costumes sua expressão concreta. Economicamente, homens e mulheres 

constituem como que duas castas; em igualdade de condições, os primeiros 

                                                 
5 “Quando uma mulher tenta se definir, começa dizendo “eu sou uma mulher”. Nenhum homem pode dizer o 

mesmo. Isso reflete a assimetria básica entre os termos “masculino” e “feminino”. O homem define o humano: a 

mulher, não. Este desequilíbrio remete ao Antigo Testamento. Espalhadas entre os homens, as mulheres não têm 

uma história própria, não possuem uma solidariedade natural; não se uniram aos demais grupos oprimidos. A 

mulher está relegada ao homem numa relação descompensada. Ele é o Sujeito, Ela é o Outro. A dominação 

masculina tem assegurado um clima ideológico de conformidade. Legisladores, sacerdotes, filósofos, escritores e 

cientistas têm se esforçado em demonstrar que a posição subordinada da mulher é determinada pelo céu e é 

proveitosa na terra, e para Virgínia Woolf, a suposição da mulher ser vista como o “Outro” é internalizado mais 

pelas próprias mulheres” (tradução nossa).  
6 “diferenças entre os interesses de ambos os sexos no seu salto à discriminação biológica, psicológica e também 

econômica, entre homens e mulheres” (tradução nossa). 
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têm situações mais vantajosas, salários mais altos, maiores possibilidades de 

êxito do que suas concorrentes recém-chegadas (BEAUVOIR, 2009, p. 21). 
 

 

A partir das décadas de 60 e 70 do século XX, sobretudo com a instituição do Ano 

Internacional da Mulher, em 1975, e da Década da Mulher, de 1975 a 1985, promovidos pela 

Organização das Nações Unidas, a mulher foi conquistando, cada vez mais, posições rumo a 

uma equiparação com o homem. Isso se mostrou, principalmente, com a inserção maior das 

mulheres no mercado de trabalho, no meio acadêmico, sem mencionar a presença constante 

delas no movimento democrático.  

Segundo aponta Rodrigues (2002, p. 02), 

a partir dos anos 70, os movimentos feministas elaboraram amplas e profundas 

teorizações sobre a condição das mulheres e as relações entre mulheres e 

homens, apresentando propostas de mudanças: tanto em uma feição cultural, 

de afirmação de valores e de novas mentalidades; quanto em uma feição de 

intervenção política, mediante legislação e políticas públicas.  

 

Os movimentos feministas procuram estabelecer um diálogo estrito com outros 

movimentos de natureza social. Isso serve para que manifestações de cunho feminista 

assumam e consolidem sua plataforma. Dessa forma, eles podem ainda questionar as 

discrepâncias e contradições dos movimentos sociais e dos próprios partidos políticos por 

empreenderem combate à dominação patriarcal e ao sexismo, presentes mesmo nas práticas e 

formações políticas que se reconhecem como democráticas e socialistas (idem). 

 A frase célebre de Beauvoir (2009), que ficou registrada na história dos estudos do 

feminismo, “não se nasce mulher, torna-se mulher”, proporcionou os primeiros passos para a 

caminhada dos estudos de gênero. Visto como construção social e não biológica, o gênero 

surge através de um processo de aprendizagem; homem e mulher, para se constituírem como 

tal, aprendem a se portar, o primeiro como um ser masculino e o segundo como um ser 

feminino e isso ocorre através da socialização que lhes foi imputada; não depende 

necessariamente do que se concebe como sexo para o seu estabelecimento. É sobre isso que 

afirma Collin (2009), acerca d’O segundo sexo:  

 

A originalidade e o interesse de O segundo sexo de Simone de Beauvoir está 

em articular todos os aspectos do problema das relações entre os sexos e de 

mostrar que suas modalidades sociológicas, econômicas, psicológicas são o 

fruto de uma estrutura única. Esta última é tributária não de uma realidade 

ontológica denominada ‘natural’, mas de uma relação de dominação que, 

embora pareça não poupar nenhuma sociedade e nenhuma época da História, 

é apresentada como culturalmente construída e, portanto, passível de ser 

superada (COLLIN, 2009, p. 61). 
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Beauvoir (2009) discutiu sobre o papel do macho e da fêmea, a partir de dados 

coletados da biologia animal. Eles apontam sempre para a superioridade do macho sobre a 

fêmea. A referida autora assinala que 

 

[...] é principalmente entre os pássaros e os mamíferos que o macho se 

impõe à fêmea; frequentemente ela o aceita com indiferença e mesmo lhe 

resiste. Por provocante ou tolerante que seja, é o macho de qualquer modo, 

quem possui, ela é possuída; ele pega, ela é pegada e a palavra tem, por 

vezes, um sentido muito preciso: ou porque tem órgãos adaptados ou 

porque é mais forte, o macho segura-a imobiliza-a; efetua ativamente os 

movimentos do coito. Entre muitos insetos, entre os pássaros e os 

mamíferos, ele a penetra (idem, ibidem, p. 53). 
 

 

Nesse sentido, possuir a fêmea significa tê-la com a finalidade de procriar. De acordo 

com Beauvoir, a maternidade é um trabalho cansativo, benefício algum traz à mulher, a não 

ser danos ao corpo. A gestação é cansativa, o parto é doloroso e muito perigoso, o aleitamento 

se configura em uma servidão esgotante. Em suma, o corpo da mulher tende a ficar 

deformado. 

 Ainda na visão de Beauvoir, a mulher, desde a infância, sofre do complexo de 

castração, que a faz acreditar ser um indivíduo pela metade, mutilado. Para Gay (1989), tal 

pensamento advém dos estudos psicanalíticos de Freud, um dos primeiros a pressupor que a 

menina tende a se sentir um homem mutilado. A ideia de mutilação, no entanto, implica 

comparação e valorização; muitos estudiosos da Psicanálise “admitem que a menina lamenta 

não ter pênis mas sem supor, entretanto, que o tiraram dela” (BEAUVOIR, 2009, p. 74). Tais 

concepções contribuíram para se disseminar, no imaginário popular, a noção de mulher 

inferior ao homem. Tal perspectiva, acreditam muitos estudiosos, pode ter sido asseverada 

pelo sistema patriarcalista. 

A cartada do patriarcado não resulta do acaso ou de uma revolução ancorada na 

violência, pois “desde a origem da humanidade, o privilégio biológico permitiu aos homens 

afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos” (idem, ibidem, p. 117). A posição 

marginalizada da mulher na sociedade é, sem dúvida, ocasionada por esse sistema, 

responsável tradicional por sustentar uma série de ideologias na sociedade ao longo dos 

tempos.  

Levando-se em conta que a história da mulher foi sempre contada sobre a ótica do 

homem, Selden, Widdowson e Broker (2001, p. 160) expõem que caso se aceite o postulado 

de Foucault (1988), de que a verdade depende de quem domina o discurso, “resulta razonable 
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creer que la dominación masculina de los discursos ha encerrado a las mujeres dentro de uma 

“verdad” masculina”.7   

Beauvoir (2009) afirma que o controle da sociedade ainda se encontra nas mãos dos 

homens. Na visão de Duarte (2002), essa autora defende  

 

a tese de que, sob o patriarcado, a mulher figura como a primeira grande 

encarnação da alteridade absoluta. Destaca o dualismo entre o mesmo e o 

outro como tão antigo quanto à própria consciência – ‘a alteridade é uma 

categoria fundamental do pensamento humano’ (DUARTE, 2002, p.27). 
 

 

 O patriarcado compreende a configuração do poder. Em Foucault (2008), poder é 

potência para realizar ações, desejos e vontades; é algo materialmente intrínseco ao universo 

das relações humanas; é sempre intencional e estratégico, emana da interação entre os 

homens, num processo em que sempre dois ícones se apresentam: o dominador e o dominado. 

Ambos são agentes e efeitos desse mesmo poder. Foucault alerta que apenas um mapeamento 

das forças sociais seria o instrumento possível e mais viável para se evidenciar as relações de 

força que permeiam a existência humana. 

 Nas disposições de Foucault, as relações travadas sobre poder e conhecimento podem 

interferir no construto da identidade das pessoas. No período moderno da humanidade, 

segundo esse estudioso, o homem viveu a fase disciplinar, em que tudo e todos precisavam ter 

consciência do controle de si mesmo, daí o controle dos corpos. Assim, à mulher caberia o 

lugar que não fosse o do homem, uma posição definida pelo sexo, enquanto uma categoria 

discursiva (FOUCAULT, 2008, p. 21-36).  

 

1.1.5 Um pouco mais sobre as mulheres e sua história 

 

Nos Estados Unidos, as lutas feministas deflagradas na segunda metade do século XX 

objetivaram os direitos civis das mulheres e a paz, pois a opressão sofrida pelas mulheres 

nesse país não era pouca. O feminismo socialista marxista se desenvolve no final da década 

de 60 e 70, manifestando-se como uma forte e poderosa corrente, principalmente, na Grã 

Bretanha. Seu interesse era de propagar a análise marxista de classe, por meio do 

desenvolvimento de uma história das mulheres, em que fosse possível registrar a opressão 

material e econômica sofrida por elas e, em especial, como a família e o trabalho doméstico 

                                                 
7 “é razoável acreditar que a dominação masculina dos discursos tem aprisionado as mulheres dentro de uma 

‘verdade’ masculina” (tradução nossa). 
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feminino estão construídos, no intuito de reproduzir a divisão sexual do trabalho. Contudo, 

por muito tempo, o marxismo não conseguiu contemplar questões relacionadas às 

experiências acumuladas pelas mulheres, suas atividades e condutas, a cultura feminina em si. 

Diversas manifestações aconteciam no mundo durante a década de 60. Mesmo com 

tantos conflitos, nesse período, o feminismo buscou pregar a igualdade entre todos os 

indivíduos. Na Alemanha, o Muro de Berlim era erguido, em 1961 e, no mesmo ano, os 

Estados Unidos perdiam o militante Martin Luther King, cuja luta estava centrada nos direitos 

civis. No Brasil, o ano de 1964 – em que se deu o Golpe Militar – foi de grande turbulência 

no cenário político e social do país.  

 Moreira (2003), em sua linha de reflexão, afirma que existia, na metade do século XX, 

uma falta de contentamento diante da vida, do cotidiano das mulheres. A obra de Betty 

Friedan, The Feminine Mystique, publicada nos EUA, em 1963, registrava toda a insatisfação 

feminina. A obra se tornou muito importante por ter patenteado a ideia da mulher como não 

pertencente ou peça restrita, única e exclusivamente ao lar. Como postula Moreira,  

 

Friedan diagnostica um desconforto sentido pelas mulheres como “o 

problema sem nome”. As americanas, que formaram o grupo de amostragem 

de Friedan, não sabiam nomear o mal-estar que sentiam diante do cotidiano 

que lhes era imposto, ou seja, o de funcionarem sempre a serviço dos demais 

membros da família, cuja rotina girava em torno das necessidades dos filhos 

e do marido; suas próprias vontades, seus próprios desejos eram secundários, 

até então. A mulher cumpria – para isto fora criada e educada – o papel, 

simplesmente, de esposa, de mãe e dona-de-casa, supostamente, feliz em 

satisfazer a todos. Ela própria, com seus anseios, era marginalizada. A 

pesquisa de Friedan desencadeia um processo irreversível de desconstrução 

do mito acerca dos papéis concebidos como “naturais” da mulher. É Friedan, 

ainda, quem desmistifica a imagem sorridente da americana suburbana, da 

esposa, da dona-de-casa e da mãe, revelando, com isto, a profunda 

insatisfação feminina quanto ao seu papel na sociedade. E mais: delata, 

sobretudo, os mecanismos culturais e sociais que constroem a mística 

feminina cerceadora, que imobiliza e manipula as mulheres (MOREIRA, 

2003, p. 32-33). 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, obras como a de Beauvoir (2009) e de Friedan 

(1963) influenciaram as mulheres, que procuraram reunir forças a fim de agir por conta 

própria, de se realizar tanto pessoalmente quanto profissionalmente, sem que fosse mais 

necessário o aval do homem sobre suas atitudes e decisões. A imagem do homem começava a 

não mais se fazer necessária, à proporção que a mulher despontava no cenário de conquistas.   

A mulher, agora, tinha consciência de que o seu corpo pertencia a si; podia, a partir de 

então, desfrutá-lo conforme o seu desejo. Nesse sentido, os métodos contraceptivos 
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funcionaram, sem dúvida, como grandes aliados, pois a ajudaram a se tornar mais dona de si. 

Por mais que o homem desejasse ter filhos, o controle se encontrava nas mãos dela. Sabe-se, 

contudo, das diversas dificuldades enfrentadas pelas mulheres para que fosse possível a 

concretização de suas reivindicações. Mesmo depois de terem alcançado parte de tudo aquilo 

que almejavam, ainda havia a dificuldade de usufruir dos direitos conquistados. É inegável 

que não foi tarefa fácil libertar-se do cárcere que lhe fora imposto, por muitos séculos, pela 

cultura patriarcalista.  

 De acordo com Pereira (2009), o feminismo pode ser visto, na atualidade, como uma 

 

luta contra as discriminações de que as mulheres são alvo em matéria de 

direitos civis, políticos e sociais e pela extensão dos direitos de cidadania 

para a liberdade reprodutiva, tema já presente entre as feministas no século 

XIX (2009, p.36). 
 

 

Os estudos do feminismo são muito recentes e a metodologia de análise ainda se 

encontra em constante formação, como aponta Pereira. A história deixou lacunas sobre o 

trajeto das manifestações feministas. Muito do que foi vivido pelas mulheres ainda persiste na 

coetaneidade. As bandeiras erguidas tiveram resultados muitas das vezes insatisfatórios. 

Mulheres foram coagidas, sofreram agressões físicas e morais, muitas tiveram suas vidas 

ceifadas, pagando um alto preço pela postura revolucionária que assumiram. O movimento 

feminista buscou forças nesse quadro histórico para melhor se estruturar e tem atraído olhares 

reflexivos sobre a posição das mulheres na sociedade. 

 

1.1.6  O Feminismo do final do século XX ao XXI: breves considerações 

 

A concretização do pensamento feminista como uma junção de todos os avanços 

conquistados pelas mulheres predomina na década final do século XX. Esse foi o momento da 

tentativa de romper com velhos paradigmas, de acabar com tudo aquilo que não era bom às 

mulheres. Por isso mesmo, congregou uma série de atividades e manifestos, um conjunto de 

movimentos no intuito de dar cada vez mais visibilidade ao sistema excludente que imperava 

ainda em boa parte do mundo. Um sistema em que mulher e homem não são equiparáveis 

perante a lei, e quando em algum país o são, na prática, a situação é outra, prevalecendo o 

jogo de desigualdades. 

Atualmente, a voz feminina tem procurado se expandir e se fazer ouvir, pondo em 

evidência a busca dos grupos feministas organizados, com sentido e significados coerentes e 
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coadunados. A dificuldade de se encontrar tais grupos se justifica na efervescência de 

processos e aspectos instaurados desde os instantes finais do século XX, a exemplo da 

revolução tecnológica, dos processos de globalização e de redefinição das ideias, das metas e 

dos compromissos assumidos e relacionados pelas nações, no que concerne às políticas de 

direitos humanos. 

Para alguns estudiosos e pensadores coetâneos, que procuram refletir sobre a presença, 

o crescimento da participação e o engajamento da voz feminina no cenário político e social, 

os grupos feministas não chegam a merecer o destaque que lhes seria devido. Assim, o 

preconceito e a cultura de exclusão da mulher nas sociedades não têm ocupado plano de 

destaque. No entanto, avanços importantes têm sido registrados quanto à afirmação e ao 

reconhecimento legal dos direitos da mulher. Basta, para tanto, tomar, a título de 

comprovação, o que se encontra registrado na Agenda Social da Organização das Nações 

Unidas e ratificado na Terceira Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos, no ano de 

1993, na cidade de Viena; na Conferência Mundial sobre População e Desenvolvimento, 

realizada no Cairo, em 1994, e na Conferência Mundial sobre a Mulher, em Beijing, no ano 

de 1995. Nestas últimas, questões relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos ocuparam 

pauta de destaque. 

Apesar de todas as conquistas femininas até agora, em muitos países e regiões do 

mundo, persiste, sob a bandeira das práticas culturais, a desculpa legitimada para a 

discriminação contra as mulheres. Como exemplo, tem-se na África a mutilação sexual de 

meninas, a proibição de seu acesso à escola e ainda a exigência da obediência severa e cega 

delas ao homem. 

No Brasil, as lutas em prol das mulheres foram tão significativas que fizeram a 

Constituição de 1988 conceder a igualdade jurídica entre homens e mulheres no âmbito 

familiar e social. A profusão de associações e entidades não-governamentais favoreceu a 

promoção de redes articuladas de proteção e de construção de políticas de estímulo, de 

desenvolvimento, de inserção da mulher no mercado de trabalho e de atuação participativa 

delas na sociedade.  

Uma série de dispositivos constitucionais foram regulamentados, conforme cita 

Rodrigues (2002), a exemplo da Lei do Planejamento Familiar (1996/97); da Lei da União 

Estável (1996); da lei que estabelece as Cotas Femininas na Política (1995/97); da Lei de 

Proteção ao Trabalho da Mulher (1995/1999) e da Lei contra o Assédio Sexual (2001). 

Ainda, consoante ao pensamento de Rodrigues (2002): 
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[...] considerando os avanços legais do ponto de vista dos direitos das 

mulheres e da igualdade de gênero, a característica maior da luta na 

atualidade é pela manutenção e implementação dos direitos conquistados. 

Paulatinamente, os movimentos de mulheres passam a incorporar a 

discussão sobre os efeitos do processo de globalização e da implantação dos 

programas de ajuste estrutural [...], particularmente sobre a vida das 

mulheres (p. 02). 

 

Como se evidencia, o momento agora é de buscar a consolidação, a manutenção dos 

direitos adquiridos pelas mulheres, portanto, novas lutas são necessárias nessa perspectiva.  

Nas décadas de 70 e 80, sobretudo nesta última, conforme as postulações de Lauretis (1994, p. 

208), a crítica feminista apresenta um sujeito constituído no gênero; um sujeito engendrado 

nas experiências de sexo, classe e raça. Tem-se, portanto, um sujeito “múltiplo, em vez de 

único, e contraditório, em vez de simplesmente dividido”. Esse momento histórico procura 

evidenciar as mazelas enfrentadas pelas mulheres pertencentes às diversas raças e classes 

sociais, no intuito de romper com as ideias oriundas do patriarcalismo. A pretensão é de 

reconhecer e enfatizar as variadas expressões culturais próprias de cada grupo ou sociedade, 

país, para que as diferenças e as contradições sejam compreendidas e aceitas, e assim se possa 

combater com maior propriedade o patriarcalismo. 

 De acordo com Narvaz (2005, p.59), nesse momento, o feminismo concentra-se nas 

análises das diferenças e da alteridade, pois os estudos se caracterizam por deslocar 

 

o campo do estudo sobre as mulheres e sobre os sexos para o estudo das 

relações de gênero. O desafio nesta fase do feminismo é pensar, 

simultaneamente, a igualdade e a diferença. As propostas feministas que 

enfatizam a igualdade são conhecidas como ‘o feminismo da igualdade’, 

enquanto as propostas feministas que destacam as diferenças e a alteridade 

são conhecidas como ‘o feminismo da diferença’. 

 

 Os estudos de gênero, que ganharão mais adiante melhor abordagem, antecipe-se, 

surgem com maior representatividade nas últimas décadas do século XX, quando as 

feministas passam a desmistificar a concepção de gênero – ainda que, por elas, tal vocábulo 

não tenha sido usado –, advinda de momentos anteriores de luta em prol das mulheres, 

sustentada nas teorias essencialistas, nas quais o gênero se mostra de maneira fixa e sempre 

presa ao sexo, considerado natural. Antes dos estudos de gênero, os indivíduos eram 

diferenciados conforme a apresentação dos seus corpos.  

Dessa forma, o homem se fazia distinto da mulher pelas particularidades que estavam 

presentes em seu corpo. Prevalecia a máxima de que “todos que estão no mundo são 
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biologicamente homens ou mulheres, machos ou fêmeas” (DIAS, 2003, p. 16). O sexo, dessa 

forma, servia para descrever “os aspectos biológicos”; o gênero compreendia “a construção 

cultural que ocorria sobre as diferenças entre homens e mulheres, com base nas diferenças 

biológicas” (NARVAZ, 2005, p. 59).  

As figuras lembradas e utilizadas como aporte na classificação da diferença dos corpos 

estão registradas na Bíblia Sagrada: Adão e Eva. As características biológicas presentes 

nessas personagens bíblicas serviram tradicionalmente para diferenciar o homem da mulher. 

Isso contribuiu não só para evidenciar o sexo, mas também o gênero. Quanto a esse aspecto, 

Dias (2003, p. 16) afirma que a homens e mulheres foram reservados papéis distintos. Para 

essa estudiosa, 

 

a humanidade estruturou seus modos de vida considerando que esses seres 

de corpos diferentes deveriam ser tratados de forma também diferente e, 

nesse particular, opostos e assimetricamente desiguais. Sobre a diferença 

biológica (corpos), portanto, estrutura-se uma diferença cultural (simbólica) 

construída na ação humana de apropriação e transformação da natureza. 

 

 A condição física do homem sempre serviu para colocar a mulher em posição de 

desvantagem. Por questões fenotípicas exclusivas da estatura físico-corporal a ele 

pertencente, a ideia de força, de vitalidade, de destreza e de melhor coordenação 

motopropulsora, o fizeram ser visto ao longo da própria evolução da humanidade, como 

superior à mulher. Tal fator ocasionou o estereótipo, que persiste até hoje, de mulher 

enquanto sexo frágil e serviu como argumento para menosprezar a condição intelectual 

feminina.  

 Para Cabanis (1802), nessa perspectiva, os homens podiam ser vistos como seres 

completos por natureza, imagem melhor e mais condizente para se representar o próprio ser 

humano, todas as vezes que este fosse tomado em comparação com as demais espécies do 

reino animalia. 

 

1.1.7  A título de melhor sistematização: a mulher  na atualidade 

 

Desde a década de 60 do século XX, e de modo máxime nessa primeira década do 

século XXI, se tem registrado, com crescente notoriedade, no palco acadêmico e científico, 

uma preocupação sistemática centrada na discussão da identidade feminina, da sua figura, 

participação e lutas ao longo da história da humanidade. Preocupação antes restrita ao foro 
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privado, mas que, aos poucos, tem conseguido romper as barreiras e conquistar lugar de 

destaque na academia.  

De certa forma, o avanço nos estudos do gênero, da identidade feminina e dos 

movimentos feministas tem mostrado a mulher como ser independente, capaz de, por si só, 

conquistar espaços. Prova disso é a quantidade de mulheres nas universidades, nas escolas, 

nos serviços públicos, nas empresas particulares e também na literatura. Se ainda não se pode 

falar numa igualdade salarial entre homem – mulher, pelo menos é possível dizer que tem 

figurado, no cenário atual, a tendência a uma situação equânime de direitos entre ambos. 

Não é por efeito do acaso que hoje a mulher se encontra inserida no conjunto de 

prioridades das políticas públicas do Governo da maioria dos países de regime democrático, o 

que não é exceção também no Brasil, especialmente nos eixos da promoção da equidade, da 

igualdade entre sexos, do esmerado combate à violência contra mulher e dos incrementos nos 

programas de acesso à educação eficaz e de qualidade. Tudo isso encontra assento e respaldo 

no conjunto de Metas do Milênio, promulgadas pela ONU no ano de 2000 e aprovadas por 

mais de 190 países. Nesse conjunto, registram-se: a erradicação da pobreza extrema e da fome 

no mundo, a promoção da igualdade entre os sexos e a tão sonhada autonomia das mulheres. 

Todos os direitos conquistados pelas mulheres e toda a gama de atenção por parte das 

políticas públicas a elas destinadas mostram que o seu lugar não é e nem pode ser encarado 

mais como restrito à esfera privada. Pelo contrário, demonstram o interesse de se buscar, não 

uma igualdade, mas uma equidade de condições capazes de conceder à mulher a sua inserção 

no espaço público, algo a que todo indivíduo deve ter por assegurado.  

A história comprova que o sistema patriarcalista sempre colocou a mulher em posição 

desfavorável, em relação ao homem, não lhe assegurando a condição de se mostrar como ser 

atuante socialmente. Ao contrário do que acontece no mundo moderno, seria impensável 

encontrar mulheres atuando nos diversos campos da sociedade e executando todas as tarefas 

com maestria, o que só reforça a negativa do estereótipo de mulher enquanto sexo frágil.  
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2  REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE NA LITERATURA 

 

 Nos últimos tempos, tem se percebido um crescente interesse por parte de teóricos e 

estudiosos da Literatura e, até mesmo, de outras áreas do conhecimento, em buscar alavancar 

estudos que tangenciem o tema identidade. Muito se tem discutido e escrito nesse sentido, 

sobretudo no terreno acadêmico, o que tem colaborado para se entender ainda mais a 

significância e a dimensão de tal temática e o quanto o homem moderno dela se vale para 

firmar-se diante da sociedade.  

De acordo com Woodward (2003, p.15), “uma das discussões centrais sobre a 

identidade concentra-se na tensão entre o essencialismo e o não-essencialismo”. Durante a 

modernidade, a compreensão de identidade trouxe a marca essencialista, o indivíduo tem sua 

essência preservada mesmo com o passar dos anos, já na vertente não-essencialista, que 

vigora no período pós-moderno, o modelo identitário não é igual, o sujeito pós-moderno 

segundo, Hall (2005, p. 13), assume variadas identidades “em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um eu coerente”.  

 Traçar campos de base estrutural a respeito de um assunto compreendido por grande 

maioria dos pesquisadores como complexa, foge à concepção fechada e imutável que a 

história e a biologia trataram de impregnar na memória dos indivíduos ao longo do tempo. As 

apregoações que elucidam uma concepção de identidade moldada e preservada pela história e 

pela biologia trazem à tona os ideais do essencialismo da identidade, que evidenciam, como 

pontua Woodward (2003), a compreensão de identidade como algo fixo, “natural”, ou seja, 

como categoria biológica. Essa autora, nesse aspecto, acrescenta duas versões do 

essencialismo identitário: 

 

A primeira fundamenta a identidade na “verdade” da tradição e nas raízes da 

história, fazendo um apelo à “realidade” de um passado possivelmente 

reprimido e obscurecido, no qual a identidade proclamada no presente é 

revelada como um produto da história. A segunda está relacionada a uma 

categoria “natural”, fixa, na qual a “verdade” está enraizada na biologia. 

Cada uma dessas versões envolve uma crença na existência e na busca de 

uma identidade verdadeira. O essencialismo pode, assim, ser biológico e 

natural, ou histórico e cultural. De qualquer modo, o que eles têm em 

comum é uma concepção unificada de identidade (p. 37). 

 

  

 Essa visão essencialista que vigorou por considerável período, não tem conseguido se 

sustentar no mundo atual. As antigas concepções passam a ser entendidas como retrógradas e 

destoantes, pois nenhum objetivo favorável tem sido bem-sucedido quando se credita tais 
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pressupostos, por não permitirem estabilidade no mundo social. Daí pensar em uma “crise de 

identidade”. Seguindo o pensamento de Stuart Hall (1996), o sujeito é visto de forma 

fragmentada, num descarte à velha noção de que a identidade estava intrinsecamente ligada à 

ideia de sujeito unificado, pensado por meio de categorias únicas.  

Por conseguinte, nota-se uma considerável mudança no cenário contemporâneo, em 

que estudos problematizam a concepção de identidade enquanto categoria estável, ao tempo 

em que também passam a mostrá-la de maneira plural, móvel e indissociável da “diferença”. 

Uma visão anunciada pelo não-essencialismo, a qual salienta as diferenças. As mudanças, 

destarte, têm provocado uma instabilidade no que era tido como inalterável. 

 Pensar a identidade como essência é atribuir um caráter estático a ela. Stuart Hall 

(2003, p. 103), no ensaio Quem precisa da identidade?, enuncia que se vem, nos últimos 

tempos,  

 

[...] efetuando uma completa desconstrução das perspectivas identitárias em 

uma variedade de áreas disciplinares, todas as quais, de uma forma ou outra, 

criticam a ideia de uma identidade integral, originária e unificada. 

  

Tais discussões apontam para o surgimento de um indivíduo multifacetado, plural, 

assumindo, portanto, posição performática. Sob esse viés, Silva (2003), para uma melhor 

compreensão do termo identidade, descarta a concepção desta como essência e atenta para a 

necessidade de considerá-la não como “um dado ou um fato – seja da natureza, seja da 

cultura”, tendo em vista que seu conceito rompe com a noção de fixidez, de estabilidade, 

permanência, coerência e de unificação. Nas palavras do referido autor, a 

 

[...] identidade tampouco é homogênea, definitiva, acabada, idêntica, 

transcendental. Por outro lado, podemos dizer que a identidade é uma 

construção, um efeito, um processo de produção, uma relação, um ato 

performativo. A identidade é instável, contraditória, fragmentada, 

inconsistente, inacabada. A identidade está ligada a estruturas discursivas e 

narrativas. A identidade está ligada a sistemas de representação. A 

identidade tem estreitas conexões com relações de poder (p.96). 

  

 Hall (2003), na tentativa de melhor abordar sobre identidade exprime um conceito que 

foge a qualquer perspectiva do essencialismo, preocupando-se em apresentá-la de modo 

estratégico e posicional. Hall aborda as identidades de maneira dinâmica, elas são alteráveis e 

surgem paulatinamente no decorrer do tempo, diferenciando-se. As identidades na 

modernidade tardia, consoante às postulações do referido teórico, se revelam gradativamente 

de maneira fragmentada e fraturada. Além disso, elas nunca são “singulares, mas 
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multiplamente construídas ao longo de discursos, práticas e posições que podem se cruzer 

(sic) ou ser antagônicos” (p. 108). 

Hall (2005) constrói suas discussões sob pilares que abordam a identidade do ponto de 

vista cultural, verificando o aparecimento de uma suposta “crise de identidade”, a qual, como 

indica Woodward (2003), é resultado da ocorrência de mudanças. Mudanças que estão 

centradas, como mostra Hall (2005), em transformações ocorridas na escala global, a exemplo 

da globalização que incide sobre a sociedade, fator preponderante no surgimento de mudanças 

no campo histórico, cultural, econômico, social e político. 

 Não se pode negar que a globalização é fator substancial no que diz respeito às 

transformações identitárias. Contudo, esse processo avassalador que recai sobre o mundo pós-

moderno, dá origem, segundo Woodward (2003), a “diferentes resultados em termos de 

identidade”. Sobre isso, a autora em questão menciona que “a homogeneidade cultural 

promovida pelo mercado global pode levar ao distanciamento da identidade relativamente à 

comunidade e à cultura local”, podendo ainda “levar a uma resistência que pode fortalecer e 

reafirmar algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 

identidade” (p.21). 

Os movimentos ou tentativas de resistência às imposições ou manifestações 

globalizantes, procuram assegurar a heterogeneidade das identidades, considerando as 

distinções ou particularidades de cada indivíduo. Assim como os indivíduos, a identidade 

pode sofrer a todo instante mudanças ou transformações, uma vez que é, conforme Hall 

(2003), construída dentro do discurso, e para tanto, deve ser compreendida como resultado da 

produção de locais históricos e institucionalizados. Convém registrar que as identidades são 

 

[...] mais o produto de marcação da diferença e da exclusão do que o signo 

de uma unidade idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade” em 

seu significado tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma 

identidade sem costuras inteiriça sem diferenciação interna (p.109). 

 

 

 Woodward (2003, p. 39), seguindo essa mesma linha de pensamento, considera serem 

as identidades “fabricadas por meio da marcação da diferença” que se manifesta em duas 

linhas: uma relacionada aos sistemas simbólicos de representação e a outra às formas de 

exclusão social. A partir da diferença é que a identidade se constitui, pois para que exista, ela 

deve ser tomada em relação à outra, como bem expõe Douglas (1966). Portanto, o processo é 

relativo, envolvendo sempre oposições numa ordem binária.  
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Dessa forma, na mesma grandeza vetorial, a possibilidade de se compreender a 

semântica de um termo só ocorre quando de sua contraposição com outro termo. Tudo 

obedece a uma lógica de funcionamento, a princípios definidos de classificação e de diferença 

que se constituem a partir de práticas sociais simbólicas, ou seja, de um conjunto de ritos 

tradicionalmente ordenados, partilhados por um grupo ou por toda sociedade. Todos os 

momentos do ritual são marcados por uma série de características que lhes são particulares e 

têm sentido e funcionamento definidos no ofício ritualístico. 

Isso significa que todo instante é particularmente portador de um dado efeito de 

identidade. Numa tentativa de tornar isso mais claro, Douglas (1966, p. 64) toma como 

exemplo os dias da semana. Cada dia envolve e transporta um valor particular de identidade, 

seja na divisão temporal, seja na veiculação de um significado que lhe é próprio. 

Para Silva (2003, p. 82), a todo instante, operações de inclusão e exclusão estão 

presentes na afirmação da identidade e também nas próprias relações que a diferença 

estabelece. Assumir uma identidade significa negar outras. Conforme esse autor, identidade e 

diferença são “declarações sobre quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está 

incluído e quem está excluído”. Nessa disposição, identidade também implica limites de 

fronteira: há elementos dentro e outros fora de um dado espaço demarcado. Seguindo ainda 

Silva (2003), é possível perceber que o estabelecimento das diferenças decorre das relações de 

poder. Nas palavras desse autor, a separação e distinção “supõem e, ao mesmo tempo, 

afirmam e reafirmam relações de poder” (p.82). 

 A diferença é algo tendencioso e intencional, pois é transpassada por intenções, pela 

própria manifestação ou emanação do exercício de um dado poder. Segundo Silva (2003), 

existem diversas marcas que presentificam o poder, dentre elas: 

 

demarcar fronteiras (‘nós’ e ‘eles’); classificar (‘bons e maus’; ‘puros e 

impuros’; ‘desenvolvidos e primitivos; “racionais e irracionais’); normatizar 

(‘nós somos normais; eles são anormais’) (p. 81). 

 

 

  Essas marcas evidenciam que, como até aqui se tem tentado mostrar, identidade e 

diferença encontram-se estreitamente relacionadas. De acordo com a teoria cultural presente 

na contemporaneidade, essa relação se expressa por meio de processos ou sistemas de 

representação. É sobre esse tema e o conceito de representação a que o próximo item se 

dedica. 
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2.1  A REPRESENTAÇÃO E SEUS VÍNCULOS COM A IDENTIDADE E A DIFERENÇA 

 

Conceituar representação também não é tarefa das mais fáceis e despende muito 

esforço por parte de quem se dedica ao estudo dessa manifestação no universo literário e 

social. O termo “representação” carrega, em si, uma teia de significados que se acumulam e se 

desvelam ao longo da história. Inicialmente, a ideia de representar se liga ao desejo de 

encontrar mecanismos ou formas, as mais adequadas, de tornar o real presentificado, ou seja, 

“de apreendê-lo o mais fielmente possível por meio de sistemas de significação”, como bem 

sinaliza Silva (2003, p. 90). 

Uma sinalização importante de ser realizada consiste em discriminar as duas linhas e 

dimensões em que a representação se apresenta. A primeira diz respeito à representação 

externa (a pintura, a escultura,o filme, a fotografia, um texto, por exemplo) e segunda, à 

representação interna, também conhecida como mental (representa o plano da realidade na 

consciência).  

A ideia de representação, no entanto, não foi abraçada de imediato e sofreu pressões 

por parte da teoria pós-estruturalista e da concepção de diferença. Ambas se manifestam 

reacionariamente à concepção clássica do conceito e dos processos caracterizadores da arte de 

representar. Em conformidade com o pensamento de Silva (2003, p. 90), nessa dimensão, o 

pós-estruturalismo, que havia postulado a linguagem como “estrutura instável e 

indeterminada”, disso se vale como argumento para continuar, opondo-se à ideia de 

representação. 

Por outro lado, alguns teóricos dos Estudos Culturais, como Stuart Hall, aplicaram-se 

na luta para recuperar a noção de representação, por não aceitarem o rechaço praticado a ela 

pelo pós-estruturalismo e pelo plano da diferença. A estratégia escolhida foi de então procurar 

estabelecer algo que coadunasse identidade e diferença. Assim sendo, a representação se 

mostra na concepção pós-estruturalista, por meio de um campo significativo, deixando de 

lado o real e o mimético, ou seja, “quaisquer conotações mentalistas ou qualquer associação 

com uma suposta interioridade psicológica” (SILVA, 2003, p. 90). Isso significa que a 

representação é sempre algo para ser visto, não abarcando, construções representativas da 

mente ou do interior humano. 

Ainda sob o viés do pós-estruturalismo, o conceito de representação, como sinaliza 

Silva (2003), “incorpora todas as características de indeterminação, ambiguidade e 

instabilidade atribuídas à linguagem”. Isso significa, como mostra o autor, um 

questionamento de “quaisquer das pretensões miméticas, especulares ou reflexivas atribuídas 
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à representação pela perspectiva clássica”. Logo, a representação não apresenta o “real” e o 

seu significado. Ela se revela como “uma forma de atribuição de sentido”, configurando-se 

como sistema linguístico e cultural, embora “arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado 

a relações de poder” (p. 91). 

A representação, nessa perspectiva, é compreendida como marca, traço, inscrição, 

detentora de caráter visível, palpável e materializado do conhecimento, conforme enceta Silva 

(2006). Atualmente, ela tem ocupado o ápice das discussões culturais, artísticas e acadêmicas. 

Embora alguns autores alertem para a “situação de crise” em que se encontra – uns acreditam 

que em maior, outros em menor grau –, a representação ainda se mostra como veículo para se 

compreender o cenário sociocultural. 

A origem do termo, como apresenta Carmo (no prelo), em ensaio intitulado Sobre a 

Representação, tem raízes gregas e vigorou, por muito tempo, como sinônimo de mimeses. A 

natureza através do processo mimético vira arte, pois, de acordo com Platão, quem tem o dom 

de potência é a natureza. As ideias denotam, para tal filósofo, realidades objetivas, que se 

sustentam em modelos e arquétipos perenes, o que é visível diante do olhar do observador é, 

inegavelmente, cópia efêmera e imperfeita.  

O mundo das ideias para Platão é o transcendental, a representação que se tem de 

homem é de um ser abstrato perfeito, e que todos os seres humanos encontrados no mundo da 

phisis, o mundo físico, material, são, na verdade, imitações defeituosas, que constituem 

apenas simulacros de um modelo ideal. A ideia que transcende nunca perece, porque continua 

intocável, única e inatingível.  

Platão, ao contrário de Aristóteles, ver a mimeses como um estado de inspiração do 

artista diante da natureza das coisas. Aristóteles afirma que os homens têm o poder de criação. 

Para ele, não só a natureza produz mimeses, os homens também a produzem, eles mesmos se 

mimetizam. Aristóteles reconhece no homem o poder de mimeses, pois, afirma ser o indivíduo 

capaz de produzir algo possuindo o dom da imitação.  

Embora concebam a mimeses de maneira diferenciada, Platão e Aristóteles partem do 

mesmo ideal de natureza para inferir sobre o projeto mimético. Na Arte Poética de Horácio, a 

mimeses se apresenta como a imitação da própria imitação. Assim, imita-se uma tradição, o 

poeta imita outros poetas, imita-se, portanto, um modelo poético já existente. “Prescreverei ao 

douto imitador que observe o modelo dos costumes da vida e tire daí uma linguagem viva.” 

(HORÁCIO, 1924, p.34).  
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 Após essa rápida abordagem das noções apregoadas por Platão e Aristóteles, percebe-

se uma intrínseca ligação entre mimeses e representação, ambas vistas como sinônimo. Carmo 

(2010) apresenta o sentido da palavra representação, a partir de sua etimologia  

 

Presentar = tornar presente; re = repetir; representar = tornar presente de 

novo, repetir a presença. Assim, algo representado no sentido mais 

elementar é trazer de volta algo já existente. Neste sentido, a doutrina 

platônica concebe uma forma hierárquica na realidade, que, no entanto, 

vigora por longos séculos. (CARMO, 2010, p. 02). 

 
 

 De acordo com Silva (2006, p. 33), numa leitura das disposições de Julien e Mercer 

(1996, p. 167), duas dimensões centrais do conceito de representação se despontam: como 

delegação – aponta as instâncias da representação, quem tem o direito de representar – e 

como descrição – aponta a maneira como nos discursos e nas imagens, a cultura representa o 

mundo social. Essas duas dimensões da representação encontram-se ligadas de forma 

indissolúvel. 

 No plano da linguística estruturalista, a representação se configura como sistema de 

significação, em que se presentifica uma relação entre significante (marca material: som, 

letra, imagem, sinais manuais) e significado (conceito ideia). Para Barthes (1977), numa 

perspectiva pós-estruturalista, a significação se abre à produtividade. Esse autor rompe, dessa 

maneira, com alguns dos pressupostos estruturalistas que atribuíam à significação um caráter 

fechado, rígido e definitivo. Em Barthes, os textos literários clássicos ou realistas servem para 

evidenciar a representação como simples “mimese, imitação, reflexo, reprodução”, como bem 

reflete Silva (2006, p. 39). Barthes (1977) confunde a intenção com a realização do texto 

realista, numa ilusão de coincidência entre plano da realidade e plano da representação. 

 Mas é com Derrida (2004) que um posicionamento mais radical ganha espaço quanto 

à caracterização do processo de significação. Para ele, significado e significante não existem 

enquanto instâncias isoladas, não são domínios separados, por isso mesmo não poderia haver 

correspondência entre eles, mas sempre um processo de diferenciação. A representação em 

Derrida não se configura como representação mental. Do mesmo modo, o significado nunca 

está plenamente presente no significante, por isso a representação não é algo fixo e 

determinado. 

 A representação, nessa linha de pensamento, não tem o status de representar algo por 

sua identidade ou correspondência com esse objeto/coisa, mas por “representá-la (através de 

um significante) como diferente de outras coisas” (SILVA, 2006, p. 41). 
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 Em As palavras e as coisas, Foucault (1995) coloca a noção de representação ligada 

aos séculos XVII e XVIII, um período histórico que ele denominou de “época clássica”; 

momento em que as palavras separam-se das coisas e prestaram-se apenas a representar essas 

últimas. O foco está, então, nas operações de classificação e de taxonomização. Foucault 

considera esse período de “era da representação”. 

 Numa concepção mais moderna e abrangente, no plano da análise cultural, a ênfase 

passa a ser o discurso. À análise cultural interessa as instâncias e formas sociais constituídas 

discursiva e linguisticamente. Isso amplia a noção de realidade e centra a análise nos objetos 

produzidos por meio das práticas sociais, sejam estas discursivas ou não. Para Foucault, os 

signos fazem mais que designar, embora não negue a função designadora deles, numa ênfase 

do caráter produtivo do discurso. Os signos que constituem a representação criam sentidos, 

não são meros marcadores de objetos, nem menos reais em seus efeitos, mas criadores de 

sentido.  

Nesse cenário, encontram-se bem sinalizadas as conexões do discurso que adquirem 

maior relevância nos usos que a análise cultural faz da representação. Discurso e 

representação ocupam o campo do poder, devendo ser analisados tomando-se por base as 

“táticas e as estratégias” de que se vale o poder (FOUCAULT, 1999). Segundo Silva (2006, 

p. 44), os discursos localizam-se entre “as relações de poder que definem o que eles dizem e 

como dizem e [...] efeitos de poder que eles põem em movimento”. 

 Foucault (1999) concentra suas investigações e abordagens na questão da 

representação, afastando-se das análises fenomenológica e estrutural, com o intuito de 

desvelar as estruturas de significação dos objetos. A partir de suas disposições, é possível 

perceber que a identidade e a diferença, processos inseparáveis, são construídas no esteio da 

representação, não existindo fora dela; ela os constitui. A identidade não é algo, portanto, 

natural, mas uma edificação das mais variadas formas de representação. E esta, por sua vez, 

mostra-se como terreno atravessado por relações de poder, elemento que confere à 

representação caráter ativo e produtivo. Seja produto, seja processo, a representação sempre é 

uma relação social, e busca apagar as marcas deixadas pelas relações de poder. 

 Percebe-se então, um entrelaçamento entre representação, identidade e poder, algo que 

ganha relevo numa chamada “política de identidade”. Do mesmo modo, as noções de imagem 

e estereótipo estão ligadas à noção de representação. De certa forma, o estereótipo pode ser 

visto como forma de representação. Pontue-se que, quanto à conceituação, o estereótipo pode 

ser encarado como um mecanismo de “condensação em que entram processos de 

simplificação, de generalização, de homogeneização” (SILVA, 2006, p. 51). Configura-se 
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num dispositivo de análise da forma como a própria cultura e a sociedade produzem e 

descrevem seus objetos, portanto, um meio de conhecimento, em que se tem um elenco 

mínimo de signos, o suficiente para lidar com a presença do outro sem se envolver com a 

verticalização, ou aprofundamento, da alteridade.  

Em Barthes (1977, p. 57), o estereótipo “é a palavra repetida, fora de toda magia, de 

todo entusiasmo [...] a forma coercitiva do significado”. O estereótipo exerce uma espécie de 

contenção da excessividade de significação, por isso mesmo, Silva (2006, p. 51) o aponta 

como verdadeira “operação de salvamento”. Portanto, não é inteiro ou simplesmente falso, 

engloba um misto de “desejo de conhecer o outro e um impulso para contê-lo”. Algo muito 

complexo, não facilmente percebível ou desmontável, devido à rede de operações sofisticadas 

de deslocamentos e condensações que sustentam o estereótipo, bem como em virtude da ideia 

de não-correspondência entre realidade e sua representação. 

 Vale ainda refletir sobre a relação entre imagem e representação. Ambas comungam 

de um foco similar na visibilidade, no registro. Assim como é possível ver a imagem, também 

se pode ver e apontar a representação. Mas enquanto esta é a realidade que importa, a imagem 

apenas reflete a realidade, se limita a produzi-la. A representação é mais rica, pois produz 

mais sentidos, cria não somente os objetos de fala, mas os próprios sujeitos. 

 Outro ponto de interesse corresponde ao da equivalência entre representação e 

realidade, entre significante e significado. Uma representação realista não é espelho da 

realidade, mas um artifício. O realismo suprime a produtividade da representação, 

paralisando-a na sua identidade com o real. 

 A visão, o olhar e seu papel associam-se estreitamente à representação, ocupando 

lugar de destaque na análise cultural. A visão está localizada entre a representação e o 

representável. Entre a representação e as coisas centra-se a linguagem, por isso, o ato de 

observar nunca se manifesta a olho nu; a linguagem sempre está presente, não deixando de 

atravessar o espaço situado entre o olhar e a representação, enaltecendo o papel do primeiro 

na formação da segunda, o que demonstra o entrelaçamento com o poder. Na representação, o 

poder do olhar ganha substância e entrecruza-se com outros olhares de pessoas constituídas 

em instâncias diferenciadas de poder. O olhar sobrevive na representação, tendo em vista ser 

considerado uma relação social, mas ele não é só anterior a ela, também é seu contemporâneo. 

 É no palco dessas relações, que a representação mantém estritos vínculos com a 

identidade e a diferença, pois é por meio daquela que essas duas adquirem sentido, ganham 

vida. Por isso, representar traduz mais do que simplesmente dizer, significa tornar presente até 

mesmo algo que só existe no conceito mental. Não se pode esquecer que quem detém “o 
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poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA, 2003, p. 90). 

Nesse sentido, a representação e seu sistema têm sido alvo de importantes abordagens teóricas 

na contemporaneidade. 

 Para Cixous (1980), nas relações de poder há sempre uma valorização maior de um 

dos elementos envolvidos. Assim, num plano binarista tem-se o dualismo presente, de um 

lado a norma, do outro o desvio. Nos Estudos Culturais, as dicotomias são questionáveis, no 

entanto, reconhece-se que ao não receberem o mesmo peso, os elementos postos em relação, 

como na dualidade homem e mulher, relacionam-se com o gênero. Portanto, as oposições 

binárias estão ligadas a esta questão.  

 

2.1.1  Ainda sobre a identidade feminina: mais algumas considerações  

 

A identidade feminina é marcada pelo movimento feminista que muito colaborou para 

a afirmação da mulher, de sua maneira de ser e agir na sociedade. Segundo Hall (2005), o 

impacto das manifestações desse movimento foi sentido, sobretudo, na descentralização “dos 

conceitos de sujeito iluminista e sociológico”, bem como na politização da própria identidade 

feminina, proporcionando ganhos essenciais na alteração do modo de vida das mulheres, 

assegurando-lhes novos papéis na sociedade. 

 Na realidade, não se trata de algo recente, pois já no final do século XIX as 

identidades femininas ganharam um novo impulso, expandindo-se a ponto de alargar o espaço 

da mulher, de modo a ofertar-lhe novas perspectivas sociais. Para Melo, Freitas e Ferreira 

(2001, p. 28), esse movimento causou alterações no modo de pensar essa identidade e no 

lugar que a mulher deveria ocupar na sociedade, atingindo até mesmo a essência feminina, em 

virtude das “variações e renovações, das mudanças de vida” que sofrera. No pensamento das 

autoras citadas, é nesse momento que se percebe o quanto o papel das mulheres na história 

mudou, ganhando novo fôlego, algo que pode ser sintetizado de maneira ascendente: de 

figurante, a mulher passou à protagonista.  

 De acordo com Hall (2003), nessas condições, tem-se em tela uma mulher múltipla, 

plural, cuja identidade é atravessada por questões de sexo, de gênero, de etnia, de classe 

social, entre outras. A identidade feminina se processa no terreno das relações sociais que, 

como se sabe, além de históricas são “fluidas e intercambiantes”, se desenvolvem de modo 

continuado tomando por referência as formas pelas quais é representada, tendo por pano de 

fundo o entorno sociocultural.  
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 Compreendida por meio de um processo fluido e contínuo, não faz sentido, “assimilar 

a identidade feminina como construída na oposição binária masculino/feminino” (CORREIA 

DIAS, 2003, p. 28). As identidades proporcionam significações aos indivíduos, o que, 

verdadeiramente, se percebe nas ações cotidianas que se articulam constantemente no entorno 

social, como esclarece Correia Dias (2003). Esta autora retoma a ideia de sexo biológico, para 

recapitular a noção de primeira identidade humana que se instaurou no esteio da história. Por 

outro lado, no que diz respeito a “tornar-se homem ou tornar-se mulher”, aplicação 

pertencente ao construto do gênero, a referida autora afirma que essa ação procede através “de 

uma aprendizagem realizada na rede social através dos significados simbólicos que produzem 

as subjetividades” (idem). 

 Conforme pontua Torres (2003), a identidade feminina sempre esteve atrelada a 

algumas características produzidas socialmente, como a “submissão, a sensibilidade, a 

contemplação e o sentimento” (p. 37). Em contrapartida, a identidade vigorante do masculino 

está associada à oposição do citado. O homem tem de ser sinônimo de força, coragem, 

proteção, de inteligência, agudeza, competição, o mantenedor, por isso, encontra-se no campo 

do público. Quanto à mulher, representa sentimento, fragilidade, doçura, elegância, 

delicadeza, religiosidade, gentileza e maternidade, portanto, vigora no campo do privado.  

Já, no mundo moderno, a estrutura enunciada, começa a se desconstruir. A figura 

feminina se reveste de outras identidades, marcadas, conforme as disposições de Torres 

(2003, p. 37), pela “emancipação da mulher nos aspectos afetivos, sociais, culturais e 

econômicos”. O movimento feminista abriu caminhos inimagináveis, as reivindicações 

puderam se expandir, e as mulheres começaram a galgar distintos campos do conhecimento, 

atuando ainda nas mais diversas funções, como na de chefia. Embora avanços importantes 

tenham acontecido em favorecimento da mulher, muitos dos seus direitos ainda se encontram 

apenas na teoria, o que, no entanto, não enfraquece ou mesmo impossibilita a figura feminina 

de buscá-los. É sob esse painel que se pode dizer da identidade feminina que esta tem se 

constituído e firmado numa relação de alteridade. 

 De acordo com Torres, Fagundes, Lima e Sousa (2003), a constituição das identidades 

envolve condições históricas, sociais, culturais e econômicas em que o indivíduo encontra-se 

imerso. Consoante às autoras, as identidades estão em um constante movimento, ora se 

construindo, ora se desconstruindo. A identidade não mais se configura em uma categoria 

fechada, como era concebida pelo essencialismo, pelo contrário, a identidade é um processo 

social contínuo que acontece, “na articulação de igualdades e diferenças” (CIAMPA, 1987, p. 

157). 
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Para Torres (2003), as identidades mostram-se como “construções que aparecem sob a 

forma de oposições binárias, não no sentido de oposição, mas acentuando os traços da 

diferença na constituição” (p.49). Assim, a identidade acontece quando as diferenças são 

marcadas e excluídas, logo, existe determinada identidade, porque há outra que desta se 

diferencia. Tal aspecto não impede delas se relacionarem originando outras identidades, algo 

que se manifesta numa ação contínua. Por isso, não há uma única identidade, ou mesmo uma 

“identidade mestra”. Como pontua Hall (2005), o que se tem é um sujeito constituído por 

diferentes identidades, as quais se constituem nas diversas relações traçadas ao longo do 

tempo. As identidades, portanto, se confrontam e se constroem, mas também se desconstroem 

ininterruptamente. Além do mais, acrescenta-se, a identidade revela-se como 

 

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’ (p. 

38). 

 

É isso que acontece na constituição da identidade feminina no mundo coetâneo: ela é 

um fazer constante movido pela tomada de consciência, por parte da mulher, do que se 

entende de fato por feminino. Isso se manifesta no processo intercambiante, na assimilação de 

normas, valores e comportamentos, que propiciam o construto de sua identidade de gênero. 

Como “o outro para a mulher é o homem” (FAGUNDES, 2003, p. 63), sua construção se dá 

em oposição a ele. 

 Vale lembrar, que durante a prevalência do patriarcado, era no seio familiar que a 

identidade feminina tinha sua primeira formação, como já frisado aqui, restrita aos afazeres 

domésticos. Tal modelo de identidade, não obstante, está associado à imagem de Maria, 

mulher escolhida por Deus para gerar o Seu filho, Jesus. O construto da identidade da mulher 

restringe-se, como pontua Fagundes (2003, p. 65), à incorporação por ela de “características 

de personalidade historicamente vinculadas à imagem feminina como ser dependente, 

paciente, emotiva, dócil e carinhosa, dentre outros atributos” (p. 65).  

 Em contraposição, a autora constrói o retrato ekphrástico do homem, quando, assim, 

descreve as características que o compõem, diferenciando-o da imagem da mulher.  Seguindo 

essa linha reflexiva, a identidade masculina, por sua vez, é formada  

 

a partir  da ideia de poder exercido sobre o outro, ou seja, comandar as 

experiências alheias, especialmente das mulheres  e tomar decisões por todo 

o grupo social no qual está inserido. Em outras palavras, o menino aprende a 
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ser ativo, viril, forte, corajoso, arrojado, intransigente, extrovertido, 

imparcial, etc (FAGUNDES, 2003, p. 65). 

 

 

De acordo com Louro (2007), no que tange à composição das identidades, sexo e 

gênero se constroem a partir de uma pedagogia, ou seja, incide sobre o corpo uma política 

educativa, este é educado para apresentar características que ditem as suas identidades. A 

autora afirma que “os corpos ganham sentido socialmente”. Assim, o que vai determinar e 

definir a identidade de gênero são os processos culturais. As identidades sociais serão 

definidas por meio da cultura e da história (LOURO, 2007). 

Compartilham dessa compreensão, Correia Dias (2003) e Fagundes (2003). Tais 

autores ressaltam a ideia de que o corpo é verdadeiramente um construtor de identidades, 

visto como representação de um emaranhado de práticas sociais. Logo, não existe uma única 

forma que determine a identidade feminina, mesmo porque o gênero não se estrutura 

uniformemente. O corpo, mais uma vez, é resultado de um conjunto de fatores representativos 

que incidem sobre si. 

Na ótica de Fagundes (2003), a identidade das mulheres é formada,  

 

marcadamente, com base no ordenamento de eventos e processos nítidos e 

descontínuos, em que a ênfase emerge de acontecimentos que se sucedem no 

próprio corpo de modo inexorável como a menarca, a gravidez e a 

menopausa (p. 82).  

 

O corpo, desse modo, sinaliza evidências, modelos, os quais podem apontar 

características que se consideram femininas ou mesmo masculinas.  

Conforme, Louro (2007), os corpos são construídos de acordo com as diversas 

demandas sociais que lhes são impostas, o sujeito reage e ajusta-se ao modelo representativo. 

A autora confirma que os corpos se moldam no intuito de se adequar “aos critérios estéticos, 

higiênicos, morais dos grupos”, onde o sujeito se encontra inserido (p.15) e sustenta ainda a 

ideia de que todos “os corpos são significados pela cultura e são, continuamente, por ela 

alterados” (p.14). Ancorando-se nos postulados de Week (1995), Louro (2007) torna patente 

que o corpo é “inconstante” e que sempre, “suas necessidades e desejos mudam”, assim “os 

corpos não são, pois, tão evidentes como usualmente pensamos. Nem as identidades são uma 

decorrência das “evidências” dos corpos” (p. 15). 

Os corpos, ainda em Louro, sofrem com as investiduras contínuas, e sempre, de 

acordo com os moldes existentes do grupo social, no qual se encontra inserido. O que é 

conveniente, adequado ou mesmo “normal” parte das construções culturais e sociais que 
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vigoram. A construção da identidade feminina segue esse modelo. Para ser mulher, como 

apregoam as tradições e os ditames sociais, a pessoa tem de possuir feminilidade, a qual é 

transposta por certas características que os corpos evidenciam como, por exemplo, voz suave, 

cabelos cumpridos, corpos moldados, sorriso meigo, caminhar sempre aprazível, elegância ao 

comportar-se frente ao outro, movimentos sempre leves; enfim, são características que se 

convencionou pertencer à mulher.  

 Mas também existem algumas marcas que, segundo Louro (2007), inscrevem 

identidades sobre os corpos, como os cuidados físicos, os exercícios, as roupas, os aromas e 

adornos. Dessa forma, segundo a autora, os corpos inscrevem “marcas de identidades e 

consequentemente, de diferenciação” (p. 15). Essas marcas, não obstante, permitem que os 

indivíduos se identifiquem e, ao mesmo tempo, reconheçam diferenças em relação ao outro. 

Ela afirma que os “corpos constituem-se na referência que ancora, por fim, a identidade. E, 

aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si” (p. 14).  

O corpo é, sem dúvida, marca importante, sobretudo, por colocar diante dos olhos de 

outrem evidências que possibilitam a visualização de identidades. Nas palavras da referida 

autora, espera-se que “o corpo dite a identidade, sem ambiguidades nem inconstância” (idem). 

Contudo, tal assertiva é posta por Louro, como um processo muito mais complexo do que se 

pode imaginar, uma vez que os corpos são, na verdade, reflexo de uma cultura e, por ela, 

tendem a ser constantemente modificados. 

Conforme aponta Louro, as identidades são múltiplas e distintas, sendo responsáveis 

por compor os sujeitos, logo, os indivíduos são constituídos por diversas identidades, elas se 

mostram por meio dos corpos, que, na verdade, configuram-se em lugares de poder. Os 

corpos são educados, atravessados por uma pedagogia que os instrui, os condiciona e lhes 

ensina o que é, supostamente, ‘normal’ e, ou, ‘anormal’. E é a escola, o lugar propício para as 

identidades se confrontarem e se constituírem. O corpo é, portanto, representação e lugar de 

poder, como bem atesta Perrot (2005), se nutrindo das considerações foucaultianas. Quanto à 

identidade, Perrot acredita que ela não seja definitiva, estável, mas se estabelece em ação 

ininterrupta, ideia defendida também por Louro (2007).  

Com relação às identidades de sexo e de gênero, a formação se dá também por meio 

de um processo contínuo, que “têm um caráter fragmentado, instável, histórico e plural, 

afirmado pelos teóricos e teóricas culturais” (LOURO, 2007, p. 12). A identidade feminina se 

constrói culturalmente, como resultado “da interação entre a consciência que uma pessoa tem 

de pertencer ao sexo feminino e as consequências sociais concretizadas nas relações com o 

outro” (idem).  
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Dessa forma, infere-se que a identidade feminina não surge aleatoriamente, pelo 

contrário, o sujeito condiciona a sua vida a partir de uma aceitação, ele se veste 

conscientemente de uma identidade de gênero e vive, tendo no outro a referência de sua 

diferencialidade. Portanto, se o indivíduo se vê como mulher é porque tem no outro o seu 

diferente.   

Muitas sociedades e culturas, segundo Fagundes (2003, p. 63), “assumem como básica 

a constatação de que a construção da identidade feminina se dá em oposição à masculina, 

conforme vêm demonstrando os estudos neste sentido”. Fagundes acredita que os corpos 

denunciam a construção do gênero, eles revelam a pertença, características que afloram e 

ditam a aceitabilidade de determinado gênero pelo sujeito. A formação da identidade 

feminina, assim como a masculina acontece por meio de relações de poder, como já 

evidenciado.  

O poder que os corpos exercem, ditam as escolhas e configuram o sujeito no interior 

das diversas sociedades. O corpo feminino, que se forma, se reveste também pelo estereótipo 

do preconceito advindo da história patriarcal. A mulher, embora esteja presente em diversos 

campos sociais, na coetaneidade, ainda enfrenta resistência por parte de alguns grupos taxados 

como machistas e preconceituosos que a veem ainda apenas como dona de casa, mãe e 

esposa.  

Contudo, a mulher progrediu, saiu da posição de subjugada e assumiu distintas 

identidades. A identidade feminina tem apresentado uma mulher plural, diversa, que está 

presente em diversos campos do conhecimento. Da fragilidade tão eminente nos séculos 

anteriores, a mulher ocidental, do século XXI, progrediu, firmando-se como um ser forte e 

representável, detentor de conhecimento, participativo, portanto, numa considerável mudança 

frente aos pressupostos enraizados pela história.  

Vê-se, nesse sentido, a diluição do estereótipo da mulher restrita ao lar, identificada na 

tradição, pelas qualidades de mãe, esposa, doméstica, psicologicamente presa ao ideário de 

segurança que acreditava advir da figura masculina. Muitas mulheres abdicam de ter filhos, 

para se dedicar a outras atividades. Elas optam por trilhar um caminho escolhido por si 

mesmas, não mais ditado pela imagem do homem, na tentativa de serem ouvidas e 

reconhecidas, rompendo com a ideia de incapacidade, fragilidade e ineficiência que a história 

tratou de perpetuar. A mulher pode ser forte, competitiva, objetiva, agressiva, e isso não a 

impede de ser mulher.  

Beauvoir (2009) mostrou que o mundo social tratou de compor a mulher dando a esta 

status de sujeito diferente, o Outro. Isso fez a figura feminina se compor, desde os primeiros 
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anos de vida, da certeza de que a condição de ser mulher a colocava de forma substancial, em 

posição inferior e secundária ao homem. Assim, a identidade feminina se sustentou nos 

pilares da incapacidade, da fragilidade e da falta de competência intelectual, fatores que 

cerraram a mulher no campo da subserviência. Cabe à mulher dar um novo tom, uma nova 

diretriz à sua história, edificar diferentes caminhos, no intuito de desconstruir o discurso 

infundido pelo patriarcalismo, que sempre rotulou e determinou os papéis a serem assumidos 

pela identidade feminina.  

No próximo tópico, nos deteremos na abordagem do gênero, o que, de certa forma, 

ajuda na compreensão da própria construção da identidade feminina. Discutiremos o conceito 

e as características que o gênero apresenta, além da citacionalidade e différance em Derrida 

(2004), e da perfomatividade em Butler (2008), fechando o capítulo com uma explanação 

sobre a concepção de gênero e sexo. 

 

2.2  O GÊNERO: DISCUSSÕES POR UM MELHOR ENTENDIMENTO 

 

 Antes de mais nada, é necessário frisar que o conceito e as particularidades do gênero 

são diversos, ganhando definições que variam conforme o momento histórico, desde a 

concepção essencialista até os dias de hoje. Os estudos de gênero, todavia, são recentes, e, por 

esse motivo, o campo teórico ainda se encontra em processo de estruturação, tendo-se muito 

ainda a discutir sobre o tema. Logo, tais estudos podem servir de contributo para a 

desmistificação da grande complexidade que impera sobre o gênero.   

 O conceito de gênero foi primeiramente usado pelas teóricas feministas para 

evidenciar as relações sociais desfavoráveis entre homens e mulheres. O termo mostrava as 

disparidades que incidiam sobre as mulheres.  De acordo com Scott (2002), essa primeira 

inserção do conceito de gênero nas discussões teóricas configurada pelas feministas nem 

sempre constituiu em uso adequado. Para essa autora, o conceito de gênero resulta das 

relações que se instituem socialmente a partir das diferenças que são notadas entre os sexos, 

além de se mostrar como uma nova maneira de exprimir as relações de poder. 

 Para Correia Dias (2003, p.17), o gênero pode ser visto como uma construção teórica 

que intenta, por meio de estudos e análises, a “desnaturalizar as relações humanas” que se 

fundamentam na diferenciação entre os sexos. Essa construção teorizante é, antes de mais 

nada, uma construção social, pois “depõe sobre as relações empreendidas pelos seres 

humanos no cotidiano de suas vidas”. Pode-se depreender de tal afirmação, que se trata de um 
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aspecto coadunado às “ações e relações diárias dos seres humanos” na luta pela 

“sobrevivência e construção da sociedade” (idem).  

 As relações que se instanciam numa determinada cultura, sociedade e tempo, abrigam 

conjuntos de valores e crenças que se corporificam no comportamento do homem e da mulher 

no campo social. Todo esse conjunto é revestido de simbologias que marcam ou caracterizam 

esses grupos. Daí se poder afirmar que o gênero constitui-se num produto social “aprendido, 

representado e transmitido ao longo das gerações” (SORJ, 1992, p. 16). 

 Dessa forma, o conceito de gênero está diretamente conectado com uma percepção de 

organograma da sociedade, bem como das construções simbólicas e articuladas que se 

processam no ambiente social. O gênero está a serviço da sociedade, pois se coloca como 

meio de articulação entre os processos do conhecimento e os mecanismos de apreensão da 

realidade. Ele se propõe a descortinar “a relação que transforma o ser humano do sexo 

masculino em homem assim como transforma um ser humano do sexo feminino em mulher” 

(CORREIA DIAS, 2003, p. 18).  

 Percebe-se, nesse contexto, os motivos que levam a considerar o gênero, uma temática 

de difícil abordagem. Há que se considerar que na base da apreensão desse construto residem  

 

variáveis e determinantes sociais, políticos, econômicos, geográficos, 

jurídicos, dentre outros, no plano do coletivo e de determinantes individuais 

como história de vida e características de personalidade no plano individual 

que interferem na construção de uma compreensão de gênero (idem, p. 19). 

 

Sob esse prisma, a diferença que se origina e se processa na sociedade pluralizada, 

funciona como um vetor importante nas concepções e nas diretrizes em que se esteia a 

alteridade. Ela deve ser levada em consideração para se evitar preconceitos e atitudes 

incoerentes, como a de se conceber “mulheres e homens como categorias abstratas”, marcadas 

por diferenças biológicas. Deve-se considerar que tanto homens quanto mulheres são seres 

históricos, portanto “datados no tempo e circunscritos num espaço delimitado” (CORREIA 

DIAS, 2003, p. 19).  

Cada cultura apresenta um sistema social definido, portanto, um sistema de gênero, ou 

seja, um construto simbólico “ou um sistema de significados que relacionam o sexo a 

conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais” (LAURETIS, 1994, p. 211). 

Entender o gênero enquanto construto sócio-histórico é algo muito recente praticado pelas 

incursões teóricas, sobretudo na literatura. Para tanto, basta tomar como exemplo o fato das 

mulheres terem emergido “como sujeitos sociais, históricos e econômicos” apenas nas últimas 
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décadas do século XX. De acordo com Muraro (2001, p. 7-8), a inserção da mulher no cenário 

social fez com que ela começasse “a exercer um papel cada vez determinante nas estruturas 

políticas, sociais e econômicas” (idem).  

 No que se refere ao campo acadêmico, a inserção do gênero como categoria de análise 

também é recente, principalmente quando trata das questões do feminino. O gênero, na ótica 

de Almeida (1998), passou a ser visto cientificamente no meio acadêmico só por volta dos 

anos 70, usado, assim, nas “análises que abordam o temário feminino”. A autora acrescenta 

que o assunto gênero está intrinsecamente associado às noções de raça e classe social. Para 

ela, a  

 

necessidade de pensar o feminismo de uma perspectiva teórica motivou 

pesquisadoras a introduzir o conceito de gênero como categoria científica 

que explica as relações sociais entre os sexos, o que, por sua vez, levou à 

elaboração de novos conceitos sobre as relações de poder (p. 39). 

 

 

Almeida (1998) pontua ainda que, embora, em sentido restrito, o conceito de gênero 

possui uma verticalização clara sobre os estudos da mulher. O gênero precisa ser 

compreendido numa dimensão maior, ou seja, “como uma construção social, histórica e 

cultural, elaborada sobre as diferenças sexuais”. Assim sendo, conforme suas disposições, o 

conceito de gênero diz respeito às relações que são estabelecidas entre os sexos no âmbito 

social, portanto, essas relações encontram-se “imbricadas, por sua vez, com as relações de 

poder que revelam os conflitos e as contradições que marcam a sociedade” (p. 40). 

A concepção de gênero, advinda da base teórica essencialista, entende o gênero, 

conforme já sabido, como resultado do sexo, seguindo o aspecto natural do corpo. As 

diferenças existentes entre masculino e feminino estabelecem o binarismo, o qual contribuiu 

para a marginalização da mulher nas diversas esferas sociais. O público e o privado, dessa 

forma, aparecem como campos demarcatórios, que ditam os espaços que homem e mulher 

podem ocupar, constituindo, assim, verdadeiras instâncias, em que vigora o poder, o qual 

colocou o feminino à margem.  

 Ter o sexo feminino implicava ser do gênero feminino, o peso imputado às mulheres 

desde o nascimento ditava toda sua vida. Homens e mulheres nasciam, nesses termos, com 

papéis predeterminados: ao homem, cabia o espaço público, à mulher, o privado. As esferas 

garantiam, portanto, a performance social desse binarismo. Entretanto, com o passar dos anos, 

a mulher conseguiu romper os limites do espaço privado.  
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 Apesar de não ter abandonado os papéis ou funções tradicionais que sempre 

constituíram a sua identidade, a mulher conseguiu adentrar na esfera social, pública, 

conquistando, numa marcha parcimoniosa e contínua, o seu espaço na sociedade, na qual 

parece, a cada dia, caminhar para a universalização do respeito e do reconhecimento do valor 

do trabalho e da potencialidade feminina. 

 A marginalização da mulher no âmbito do privado, não condiz com o mundo atual. 

Hoje não é possível continuar encarando-a nessa linha limítrofe, como faziam os antigos. 

Arendt (2008, p. 60) sinaliza que no mundo coetâneo limites conceituais entre público e 

privado não têm mais razão de figurar, porque ambos “se encontram difusos ou submersos na 

esfera social”.  

 Sob essa direção, preocupações localizadas de modo exclusivo ou restrito ao lar e às 

atividades domésticas, portanto, na esfera privada, cenário por muito tempo restrito à mulher, 

tornam-se hoje, como nunca, conforme disposição de Arendt (2008, p.67), “interesses 

coletivos elevados à esfera pública”. Em verdade, nas últimas décadas do século XXI, tem 

ocorrido certo interesse em levar para dentro da academia os estudos de gênero, contudo, 

ainda se registra certa resistência por parte de alguns estudiosos, como se verifica, tomando-

se o excerto a seguir. 

 

No campo da pesquisa histórica os estudos de gênero são ainda muito 

escassos. Embora a produção historiográfica, escrita principalmente por 

mulheres, tenha procurado nos últimos tempos contemplar as relações de 

gênero, nem sempre estas mereceram papel destacado nas investigações, o 

que pode ser explicado também pelo fato de o conceito ser recente e que a 

História, como disciplina antiga e elitista, sempre foi escrita por homens 
(ALMEIDA, 1998, p. 44).  

 

A autora registra que as relações de gênero têm sofrido resistência nítida por parte das 

ciências sociais, que insistem em não discuti-las, de modo a atenuar o assunto, no intuito de 

abafá-lo, para que as discussões não tenham prosseguimento. Embora o rechaço impeça o 

avanço das pesquisas nessa linha, as questões de gênero já se tornam cada vez mais 

indispensáveis nos estudos identitários, pois “somente o equipamento biológico natural não é 

passível de clarificar as diferenças existentes entre homens e mulheres” (ALMEIDA, 1998, p. 

43).  

As diferenças que o corpo feminino e o masculino trazem não servem mais como fator 

de segregação na sociedade, das quais as relações de poder se utilizam para ditar o que é 

condizente ou não para cada sexo. A ideia de que o sexo dita o gênero, ou seja, é o seu 
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reflexo, para as estudiosas do feminismo trata-se de algo totalmente contestável. Para muitas 

delas, o sexo é inato, contudo, o gênero é um construto sociocultural, adquirido e veiculado no 

espaço e nas relações sociais; logo, por meio das relações de gênero, têm-se homens ou 

mulheres. 

Nessa linha, embora Beauvoir (2009) não tenha se utilizado do termo, a célebre frase, 

“não se nasce mulher, torna-se”, já demonstra que a constituição do gênero não se dá por 

meio do sexo que o indivíduo traz consigo ao nascer, mas o que vai fazê-lo assumir uma 

identidade de gênero será dado por meio das relações culturais. O verbo “tornar” configura-se 

numa das tônicas do pensamento de Beauvoir. Sua acepção, para a autora, se traduz numa 

espécie de transmutação do corpo biológico para o corpo cultural, uma espécie de mudança 

que caminha no sentido do sexo para o gênero, no assumir de uma nova postura. O caráter da 

relação de gênero é definido por Beauvoir, a partir de um construto simbólico sob o qual 

masculino e feminino encontram pontos de distinção, dentro de um espaço de oposição 

dialética de padrões universais. 

 Segundo Collin (2009), o “tornar-se mulher” é o que se pensa no mundo pós-moderno, 

por sua vez, a existência de uma dicotomia entre os sexos em que prevalecem os “dois”, passa 

a ser questionada na pós-modernidade. Surge um “terceiro gênero”, que a autora acrescenta 

ser uma “verdade que recusa a alternativa da exclusão ‘ou, ou’”, em prol da inclusão “e, e”. 

Esse feminino pode ser assumido indiferentemente por homens e mulheres, pois transcende a 

alternativa dual do sex e do gender” (p. 65). Collin (2009), nesse aspecto, pontua que 

 

[...] tal pensamento conduzirá ao ulterior desenvolvimento da teoria “queer” 

vinculada à subversão das identidades sexuais. Não se trata apenas de 

reivindicar de maneira dual o direito à homossexualidade em paralelo à 

heterossexualidade, mas de indicar a porosidade das fronteiras, como as que 

separam gays e lésbicas. Se as categorias homem e mulher perdem sua 

pertinência, há homossexualidade na heterossexualidade e vice-versa. O 

sexo identificado social ou morfologicamente não é determinante (p. 65). 

 

 Tem-se, nesse momento, a desconstrução dos ideais pregados pela metafísica 

ocidental, que serviu de margem para as feministas reivindicarem as desigualdades impostas 

pela teia do essencialismo, que via o gênero substancializado no sexo. As feministas estavam 

insatisfeitas com as características impostas ao sexo feminino, que as colocavam em lugar de 

desvantagem nas relações de poder. Para tanto, a concepção de sexo, assim como a de gênero 

é desmistificada por Butler (2007), logo, a categoria binária se desmonta. Essa autora dá a 

conhecer que, na verdade, ocorre nos corpos uma (1) remodelação da sua materialidade, ou 
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seja, incide sobre os corpos a “dinâmica do poder”, os indivíduos passam a agir 

performaticamente. Em suas disposições, a (2) performatividade se configura em um “poder 

reiterativo do discurso”, que os indivíduos utilizam para produzir os fenômenos que regulam e 

constrangem (p. 155). A abordagem de Butler também presentifica 

 

(3) a construção do sexo não mais como um dado corporal sobre o qual o 

construto do gênero é artificialmente imposto, mas como uma norma cultural 

que governa a materialização dos corpos;  

(4) repensar o processo pelo qual uma norma corporal é assumida, 

apropriada, adotada: vê não como algo, estritamente falando, que se passa 

com um sujeito, mas, ao invés disso, que o sujeito, o “eu” falante, é formado 

em virtude de ter passado por esse processo de assumir um sexo; e  

(5) vinculação desse processo de “assumir” um sexo com a questão da 

identificação e com os meios discursivos pelos quais o imperativo 

heterossexual possibilita certas identificações sexuadas e impede ou nega 

outras identificações [...] (idem, 2007, p. 155) 

 

 Ressalta-se que os estudos de Butler (2008) tencionam romper com a metafísica da 

substância. Essa filósofa questiona a ideia do gênero defendida por muitas feministas, que o 

viam como determinação natural. Suas teorizações, portanto, se sustentam na 

“desnaturalização” do gênero. O que Butler (2008) propõe é desconstruir a concepção de 

gênero como substância, haja vista, considerá-lo como algo instável que se constitui por meio 

da alteridade. O campo em que o gênero se manifesta, para a autora, se faz distinto, não há 

uma uniformidade; logo o gênero acontece quando há um processo de diferenciação. Daí, a 

utilização do termo derridiano différance. Butler traz para as suas análises a noção de 

différance posta por Derrida, para evidenciar que a formação do gênero só se dá a partir das 

diferenças que se estabelecem em relação a outras. 

 Na concepção de Derrida, o termo différance pode ser explicado, inicialmente, por um 

mecanismo lógico simples, que se manifesta no plano comparativo: tudo que se dá, só assim o 

faz numa relação de alteridade, logo, tudo que existe só se faz como tal por meio de processo 

de diferenciação. Nesse sentido, tudo se expressa na língua por meio de operações de 

referencialidade suscitadas nas diferenças. Na visão de Butler, a identidade é constituída 

performativamente. Enquanto para Derrida não existe significado por trás de significante, para 

essa estudiosa, “não há identidade de gênero por trás das expressões de gênero” (BUTLER, 

2008). 

 Voltando-se para o termo performance, trabalhado por Butler na constituição das 

identidades de gênero, faz-se necessário compreender seu significado. Recorrer ao conceito 

apresentado por Austin (1998) para performatividade consiste num instrumento importante, já 
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que a formulação inicial para tal termo partiu desse autor. Para Austin, performatividade 

refere-se a uma propriedade da linguagem que vai além das categorias de definição ou de 

descrição, abarcando proposições responsáveis por fazer acontecer. Tais proposições 

efetivam, executam/realizam algo, por isso são chamadas de performativas. Alguns exemplos 

de expressões performativas são alocadas por Silva (2003, p. 93): “Eu vos declaro marido e 

mulher”, “Declaro inaugurado este monumento”. A repetição de fatos ou afirmações dispostas 

em sentenças podem também ser consideradas performativas, a partir do momento que 

ganham corpo ou caminham para uma realização, produzindo aquilo que transmitem, algo que 

deveria ter ficado restrito ao plano descritivo, transpassando-o, como ocorre com as frases a 

seguir: “Ele não é um bom aluno”, “Tem estudado muito e passará no concurso”, “Otávio é 

muito depressivo”.  

 Butler (2008) faz uso dessa concepção de performatividade para traçar a produção das 

identidades. A simples descrição de determinada característica identitária de um grupo 

cultural qualquer, implica na confirmação dessa identidade, pois a descrição produz uma 

definição que, quando repetida, reforça a existência de determinada identidade. A fórmula é 

simples, a descrição atrelada à repetição produz a identidade (SILVA, 2003). Dessa maneira, 

para Butler (2008), o gênero é performativo, entretanto, este deve ser entendido por meio do 

conceito de “citacionalidade”, como viu Derrida (2004). A noção posta por este filósofo a 

respeito de citacionalidade advém do conceito abstraído e reelaborado de Atos Performativos 

de Austin (1998).  

Derrida (2004), contudo, utiliza-a para mostrar que a escrita, assim como a linguagem 

também se configuram em ação que se repete, mesmo que o seu produtor esteja ausente. A 

linguagem e a escrita podem ser facilmente reduplicadas com total independência. Logo, é a 

essa ação de se repetir que Derrida atribui o termo “citacionalidade”. De acordo com Silva 

(2003), “o que distingue a linguagem (como uma extensão da escrita) é sua citacionalidade: 

ela pode ser sempre retirada de um determinado contexto e inserida em um contexto 

diferente” (p. 94-95). Portanto, a performatividade em Butler se apresenta como “uma prática 

reiterativa e citacional pela qual o discurso produz efeitos que nomeia” (2008, p. 152).  

Butler, portanto, não compreende o gênero como substantivo, nem como um conjunto 

de atributo flutuante, ele é, tão logo, performativo. Desse modo, as identidades de gênero 

acontecem por meio de um processo performativo, onde são reforçadas; e, para uma melhor 

compreensão desses atos performáticos, justifica-se o fato de se recorrer ao entendimento do 

conceito da citacionalidade em Derrida, já que Butler toma desses postulados para analisar a 
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constituição das identidades de gênero. Vale agora passarmos às discussões sobre gênero e 

sexo, a fim de se entender melhor os conceitos e as diferenciações que entre ambos existem. 

 

2.2.1  A concepção de gênero e sexo  

 

Definir sexo como construto dos aspectos biológicos e gênero como a sua 

representação cultural sustentada na diferença dos corpos, estes, por sua vez, moldados sob o 

fator biológico e percebidos como uma única e estanque forma de conceber os sujeitos de 

maneira binária, passou a ser motivo de levante de novas bandeiras erguidas pelas feministas. 

O assunto tem sido problematizado à luz de um verdadeiro processo desconstrucionista. 

Pautando-se nas considerações de Dias (2003, p. 15), é possível verificar que 

empreender estudos a respeito das questões de gênero não é atividade das mais simples. 

Consiste numa 

 

[...] tarefa complexa e delicada tendo em vista que, como um campo de 

estudos em construção polissêmico e transversal, proporciona uma grande 

quantidade de estudos, investigações e teorias que fazem e re-fazem sua 

produção teórica o que lhes dá um caráter de processo em constante 

movimentação.  
 

 

A respeito de gênero e sexo, Juteau (2009) escreve que 

 

as pesquisas sobre as relações homens-mulheres tiveram uma evolução [...], 

no sentido de que se deixou o exame de seus atributos distintivos para se 

estudar a relação social. A análise se deslocou do estudo do sexo como 

variável independente (o sexo biológico como fonte das diferenças 

observadas entre homens e mulheres) e da comparação entre os papéis 

masculinos e femininos, para se ocupar do gênero como construto social e da 

aquisição da masculinidade e da feminilidade. Muito utilizado nos meios 

anglo-saxônicos, esse conceito se vê retomado por aquelas que hoje rejeitam 

a ideia de uma ligação obrigatória entre sexo e gênero, em que cada sexo 

pode escolher o gênero que lhe convém (JUTEAU, 2009, p. 92-93). 

 

Por sua vez, Beauvoir (2009) concebia o gênero, ainda que não tenha utilizado o 

termo, como algo construído socialmente e o sexo adquirido de maneira natural. Voltada para 

a metafísica ocidental, Beauvoir percorre a “doxa falocêntrica desde tempos imemoriais, a fim 

de denunciar justamente a redução da mulher a segundo sexo”, como aponta a leitura de 

Duarte (2002, p. 29). Há ainda que se exarar a postura de Butler (2008) que desconstrói a 

ideia de gênero até então apregoada por Beauvoir (2009) e sinaliza que ambos, sexo e gênero, 
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se apresentam como construídos socialmente. A filósofa norte-americana em questão, coloca 

que 
 

se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto 

chamado “sexo” seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, 

talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre 

sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma (BUTLER, 2008, p. 25). 

 

 Butler desmistifica a noção de que o sexo seja adquirido naturalmente, estabelecendo, 

como o gênero, que o sexo também é discursivo e cultural. Os pressupostos teóricos 

feministas, em sua ótica, que sustentam uma identidade para a mulher baseada no gênero + 

sexo biológico, ocultavam uma relação mais estreita entre gênero = essência e entre gênero = 

substância. Estar de acordo com o que fora estabelecido pelas feministas, a respeito de gênero 

e sexo, pressupõe acreditar que o gênero designaria uma essência do sujeito. A autora intenta 

romper com a metafísica da substância, pois, nas diversas teorias feministas, o sexo é 

apresentado substancialmente, como algo idêntico a si, isto é, = gênero. 

 Em oposição ao que havia sido anunciado pelas feministas, Butler percebe o gênero 

como “fenômeno inconstante e contextual”. Algo que “não denota um ser substantivo, mas 

um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações, cultural e 

historicamente convergentes” (BUTLER, 2008, p. 29). 

 Em verdade, o estudo de gênero desponta logo nos primórdios da crítica feminina, 

segundo postula Moreira (2003, p. 44) ao traçar uma espécie de painel histórico do 

feminismo. Com preocupações de ordem conceitual e tipológica, Dias (2003, p. 17) define a 

categoria gênero como uma “construção teórica que se propõe, através de estudos e análises, a 

desnaturalizar as relações humanas, fundadas na diferença entre os sexos”, sendo, além de 

tudo  

 

uma construção social que depõe sobre as relações sociais empreendidas 

pelos seres humanos no cotidiano de suas vidas. Isto significa dizer que se 

trata de um fenômeno concretizado nas ações e relações diárias dos seres 

humanos nas suas investidas para dar conta da sobrevivência e da construção 

da sociedade. E, nesse intento, revela crenças e valores que, subjacentes, 

direcionam o teor, a importância e a magnitude daquilo que é simbolizado, 

assimilado e reproduzido nas relações sociais de determinada cultura, em 

determinada sociedade, num determinado tempo (DIAS, 2003, p. 17-18). 

 

 Scott (1991), por seu turno, estabelece uma análise crítica a respeito dos estudos de 

gênero anteriores ao modelo vigente. Apregoa que as concepções depreendidas desses estudos 

mostraram-se reducionistas, a-críticas e a-históricas. Essa autora também reconhece esses 
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construtos anteriores sobre gênero como fatores preponderantes no estabelecimento do 

homem como ser hegemônico e acentua que, com o surgimento da categoria ‘gênero’, os 

estudos feministas sofreram uma grande revolução. Isso transcorre porque essas investigações 

colocam “ênfase sobre todo um sistema de relações que pode incluir sexo, mas que não é 

diretamente determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade” (SCOTT, 

1991, p. 05). 

 Sob o prisma das reflexões de Scott, a palavra gênero talvez  

 

[...] tenha emergido num momento de grande efervescência epistemológica 

entre pesquisadores [...] que em certos momentos toma a forma de uma 

evolução dos paradigmas científicos em direção a paradigmas literários [...] 

essa evolução toma a forma de debate teórico entre aqueles que afirmam a 

transparência dos fatos e aqueles que insistem sobre a ideia de que qualquer 

realidade é interpretada ou construída (SCOTT, 1991, p.13). 

 

 Sabe-se, contudo, que os estudos concernentes à categoria gênero geraram a abertura 

de um novo modelo de sujeito, sempre plural. Nele, a mulher é evidenciada enquanto sujeito 

em constante mudança, influenciada pelas questões históricas e culturais. Desse modo, a 

figura feminina contemporânea não condiz mais com a do passado, assim como a masculina. 

Embora não se desconsiderem as antigas, as concepções sobre gênero, na atualidade, tornaram 

possível o rompimento com a tradição.  

 Reconhece-se, ainda em Scott (1991), explanações sobre a divisão estrutural do 

gênero. Para tal autora, ele pode ser organizado 

 

[...] em duas partes e várias subpartes. Elas são ligadas entre si, mas deviam 

ser analiticamente distintas. O núcleo essencial da definição baseia-se na 

conexão integral entre duas proposições: o gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 

sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações de poder 

(1991, p. 14). 

 

  Butler (2008), pode ser tomada aqui, mais uma vez, a título de contraponto, pois não 

só consegue desconstruir a ideia de gênero do passado, apontando o sexo e o gênero como 

construtos sociais, como exposto anteriormente, mas por desconstruir também as categorias 

de poder, classe e etnia.  Sexo e gênero, sob o ponto de vista dessa autora, se constituem em 

um processo frequente “com performatividade sob a incidência dos processos regulatórios 

para impor a coerência estabelecida pela cultura” (OLIVEIRA, 2008, p. 08). Nessa 

perspectiva é que sexo e gênero podem ser vistos como construções discursivas. 
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3   A MULHER E AS PRÁTICAS DE LEITURA E DE ESCRITA: UMA RELAÇÃO 

TRANSFORMADORA 

 

A familiaridade com a escrita, com a leitura e a exploração do texto, sobretudo a partir 

do acesso à educação, deram à mulher  a possibilidade de não apenas sonhar, mas de lutar 

pela concretização de seus anseios mais íntimos, o desejo da igualdade de direitos na 

sociedade. A conquista desse domínio não foi algo fácil, levou muito tempo para que a mulher 

pudesse ter assegurado sua entrada no mundo da escrita. 

Na visão de Chartier (2009, p. 118), a relação com a escrita não era igual para todos. 

Enquanto aos homens era possível o acesso às práticas de leitura e escrita, por um período 

histórico considerável, às mulheres, sobretudo a atividade da escrita, era algo vedado, por isso 

elas participaram menos do mundo da escrita. Nas sociedades antigas, afirma o estudioso, “a 

educação das meninas incluia a aprendizagem da leitura, mas não da escrita, inútil e perigosa 

para o sexo feminino” (idem).  

Em geral, até mesmo assinar o próprio nome, historicamente era um exercício mais 

executado por homens que por mulheres, numa vantagem para os primeiros de “25% ou 30%” 

sobre elas, consoante dados recolhidos por Chartier, a partir de livros de bastismo, registros de 

casamento e testamentos na Europa e nas colônias americanas, entre os séculos XVI e XVIII. 

Os homens, historicamente, sempre assinaram mais que as mulheres. Uma informação 

importante fornecida pelo pesquisador corresponde ao crescimento acelerado nos países 

reformados e nos católicos da familiaridade com a escrita, “dotando as populações de 

competências culturais que antes constituíam apanágio de uma minoria” (CHARTIER, 2009, 

p. 116-117).  

Esse mesmo estudioso afirma, no entanto, que ocorreram dos séculos XVI ao XIX, na 

Europa, avanços e recúos consideráveis, tanto por parte da entrada da mulher no mundo da 

escrita, com registros pequenos, mas notáveis frente aos ditames patriarcalistas, quanto 

decréscimos na participação masculina nas práticas de escritura. Os motivos se devem “à 

deteriorização da rede escolar, ao afluxo de imigrantes menos alfabetizados ou ainda à 

mediocridade da conjuntura econômica global”, diz Chartier (idem, p. 117), mas variavam a 

depender da sociedade.  

Variações à parte, o certo é que em nenhum momento o acesso das nações europeias à 

escrita pode ser encarado como fruto de um “processo linear e contínuo”, embora, de modo 

particular, tenha se registrado grande expansão no século XIX, marcado nesse período pelo 
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desencadeamento do progresso na alfabetização, “baseado na escolarização universal que se 

desencadeia irreversivelmente” (p. 118). 

Como se percebe, a familiaridade com a escrita não se deu de modo igualitário no 

palco das nações, nem tão pouco entre homens e mulheres ou mesmo de homem para homem 

dentro ou fora de uma sociedade. O fator classe social sempre foi importante nesse plano. 

Famílias mais ricas tinham condições de acesso mais facilitado ao mundo da escrita e da 

leitura, enquanto famílias menos abastadas, estavam fadadas ao distanciamento de tais 

práticas. Um dado se faz necessário enfatizar: qualquer percentagem que exista, no tocante ao 

domínio da escrita e da leitura, seja por homem ou mulher, não deve ser tomado como uma 

medida exata, alerta Chartier.  

Ainda de acordo com esse estudioso, saber ler é  

 

[...] condição obrigatória para o surgimento de novas práticas constitutivas 

da intimidade individual. [...] E saber ler e escrever permite também novos 

modos de relação com os outros e os poderes. Sua difusão suscita 

sociabilidades inéditas e ao mesmo tempo serve de base para a construção do 

Estado moderno, que apoia na escrita sua nova maneira de proferir a justiça 

e dirigir a sociedade. Da maior ou menor familiaridade com a escrita 

depende, pois, uma maior ou menor emancipação com relação a formas 

tradicionais de exitência que ligam estreitamente o indivíduo a sua 

comunidade, que o imergem num coletivo próximo, que o tornam 

dependente de mediadores obrigatórios, intérpretes e leitores da Palavra 

divina ou das determinações do soberano (CHARTIER, 2009, p. 120). 

 

O papel do mediador na leitura e interpretação da palavra parece ter sido crucial na 

Idade Média, período marcado pelo mito da profanação da palavra. Para os clérigos, 

eclesiáticos e seculares, nesse momento, a difusão da capacidade de ler e de escrever, 

sobretudo com o advento da imprensa com Gutenberg, era algo atemorizante. A multiplicação 

de objetos impressos e com eles a dissiminação do saber e a discussão do conhecimento, 

longe do controle da Igreja, era visto, portanto, como uma afronta, uma profanação aos 

valores do cristianismo propriamente dito.  

Tal situação só vai cair no século XVII, com a revolução científica, quando as 

proibições e os limites ao trabalho do conhecimento começam a ruir, embora “não se anule 

sua transmissão a uma restrita minoria”. Para Chartier, nesse momento os religiosos cristãos 

deixam de ser os detentores do saber que passa, então, “aos novos clérigos”: os intelectuais, 

novos dominadores da cultura escrita. 

Mas onde está a mulher nesse cenário? E sua relação com a leitura e a escrita? No 

século XVIII, as práticas de ler e de escrever estavam associadas ao foro íntimo, sobretudo a 



69 

 

primeira. Dois quadros de Chardin, Os divertimentos da vida privada e A administradora 

comprovam isso. No primeiro, uma mulher é retratada lendo um livro o qual se encontra sobre 

os joelhos dela, num registro do lazer pessoal feminino, da distração íntima da mulher 

entregue ao prazer da leitura. No segundo, aparece uma mulher ocupada em registrar as 

despesas do lar, após ter feito as compras de mantimentos para a família, num retrato da 

virtude doméstica da adminstração dos gastos do lar. 

Tomando os dois quadros do século XVIII, tem-se o que na retórica se chama de 

sinédoque pictórica, em que a parte – no primeiro quadro, a leitura e, no segundo, a escrita – 

remete ao todo – em ambos, a vida privada. Os quadros mostram a percepção do homem 

quanto à cultura da leitura e da escrita por parte da mulher, associadas, como se nota, por 

excelência, ao foro privado. A leitura feminina, nesses termos, estava relacionada à preguiça, 

ou mesmo ao prazer sensualista e, como bem lembra Chartier, à “intimidade secreta”. Quanto 

à prática da escrita feminina, ligava-se ao estritamente necessário, ou seja, ao papel da mulher 

na família, como se indica no segundo quadro.  

As pesquisas desenvolvidas por Chartier asseveram que a prática da leitura era mais 

comum à mulher que a da escrita, uma vez que, com frequência, cabia a ela ler em voz alta, 

para entreter o marido, os filhos e os amigos, em momentos íntimos da família, reforçando, 

assim, a vida privada. Marido e mulher liam entre si, revesavam-se na tarefa, num ato de 

“reciprocidade conjugal”, tendo o livro como figura maior.  

Livros sobre instrução doméstica preconizavam nos finais do século XVIII a leitura 

obrigatória no seio familiar.  Era costume, nesse sentido, que a família lesse entre si, toda 

reunida ao redor do livro – principalmente quando este era a Bíblia (sobretudo nos lares 

protestantes, embora não fosse a regra). De maneira geral, são três as esferas da vida do 

Ocidente apontadas por Chartier (2009)  em que o livro e suas leituras ocupam posição de 

relevo: “sociabilidade do convívio, intimidade familiar e doméstica, isolamento individual” 

(p. 154). 

São pouquíssimos os relatos, ao longo da história, de registros escritos femininos. 

Chartier mesmo sinaliza ser nítida a dominação do homem nesse terreno. Esse pesquisador 

aponta inúmeros casos de viúvas que contratavam homens que sabiam escrever para cuidar 

das correspondências e das contas da família. De acordo com Queiroz (2006, p. 30), 

estudiosos da cultura medieval atestam a existência de algumas poetisas já na escola 

trovadoresca, como  
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Maroie de Dregnau de Lille (séc. XII), trovadora de origem desconhecida, 

compôs a peça Mout m’abelist quant je voi revenir, canção de mulher 

(Chanson de jeune fille) [...]; Blanche de Castille (séc. XII), compôs a 

canção Amours u trop tars me sui pris, cantiga em devoção a Virgem Maria; 

a famosa canção de cruzada, Chanterai por mon coraige, é atribuída à 

“Dame de Fayel”, que era amante do famoso trovador Chatelain de Couci. 

[...] Beatriz de Dia (Condessa de Dia) cujas canções levam da alegria ao 

pranto, emotividade característica da doutrina convencional da escola 

trovadoresca. 

 

Na visão de Queiroz, a Condessa de Dia escreve num estilo simples, sutil, num 

demonstrativo de grande sensibilidade, permitindo “entrever a procura do amor nobre”, 

configurando-se num dos “mais apaixonados e delicados temperamentos poéticos da literatura 

medieval” (idem). 

Em “Expressões femininas na literatura oral”, artigo publicado em 1995, Lemaire 

afirma que “a estrutura econômica, a produção material das comunidades tradicionais” teria 

sido um dos motivos que levaram ao “desaparecimento das tradições femininas e ao 

consequente obscurecimento da sua autoria literária”, conforme reflete Queiroz (2006, p. 30). 

Nesse sentido, a mulher, encarregada da perpetuação das tradições orais, acabou 

paulatinamente substituída pelo poderio do homem, quer seja sob o aspecto econômico quer 

sob o de expressão social, daí o motivo das mulheres terem sido relegadas à vida privada.  

Em História da Vida Privada, Aries e Duby (1994, p. 343) mencionam um local 

reservado na Grécia Antiga às mulheres, o gineceu. Nele, elas executavam atividades 

diversas, como “canções de fiar, canções de gesta, romances e serões literários”. Nesse espaço 

de primazia da voz feminina, podem ter nascido inúmeras composições medievais. Para 

Queiroz (2006, p. 29), o gineceu, nas canções de fiar, configura-se como o ambiente “do 

devaneio, da disponibilidade, da confidência, protegido contra o mundo autoritário das leis”. 

Também no campo, havia o espaço privado para a voz da mulher, local de passagem de 

experiências, geralmente feita “por matronas sábias e prudentes”, no ensejo de perpetuá-las, 

assegurando-as, pela memória, às gerações futuras de mulheres.  

Diante desse contexto, o que se nota é a difusão oral de conhecimentos/experiências 

femininas, uma preocupação que se realiza plenamente por meio da oralidade, como se vê, e 

não da cultura escrita. Na verdade, ao adentrar no plano da escrita, a mulher sofre grande 

transformação. De acordo com Cixous (2001, p. 54), a passagem da mulher, da prática oral 

para a escrita não consiste numa tarefa das mais fáceis de se investigar.  

Para Cixous, houve uma transformação na prática da escrita feminina e, sustenta ser 

praticamente impossível, atualmente, definir tal prática em si. Algo, que, de fato, tende a 
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prolongar-se, pois, conforme preceitua a referida autora, tal prática nunca se poderá “teorizar, 

encerrar, codificar”. Desse modo, é possível, a partir de seus estudos, entrever a trajetória 

seguida pela feminidade na escrita, rompendo o domínio masculino pleno sob essa prática: (a) 

privilégio da voz; (b) domínio do corpo; (c) desapropriação e despersonalização; e  (d) alçar 

voo.  

O primeiro viés corresponde ao entrelace entre escrita e voz. Neste ponto, escrita e voz 

se misturam, se tramam; tem-se a escrita como uma espécie de continuidade da voz. Para 

Cixous, a mulher não consegue se conter como faz o homem, por isso a escritura feminina 

expõe a mulher, materializando “carnalmente lo que piensa, lo expresa con su cuerpo8”. 

Escrever para a mulher é extravasar o que de mais íntimo nela existe; consiste em tirar a 

palavra de seu trilho normal, por isso “es bueno escribir, dejar a la lengua intentar, como se 

intenta una caricia, tardar el tiempo necesario para una frase, un pensamiento para hacerse 

amar, para resonar9” (2001, p. 55-56). 

 Cixous diz o motivo maior de a escrita feminina ter sido rechaçada ou tão reclusa e 

parca ao longo da história: quase sempre essa escrita caía no “sordo oído masculino, que sólo 

entiende la lengua que habra en masculino10”, mesmo que fosse, como geralmente era, dotada 

de qualidade redacional. A referida autora usa de metáfora para descrever tal situação. A 

mulher, por mais que intentasse mostra-se na sociedade, nunca transpassaria seu papel-função 

de mãe, ela “nunca está lejos de la ‘madre’ (entendida al margen de su función, la ‘madre’ 

como no-nombre, y como fuente de bienes). En la mujer siempre subsiste al menos un poco 

de buena leche-de-madre11” (p. 57). Por isso, Cixous afirma que a mulher, quando escrevia 

era como se o fizesse “con tinta blanca12” (idem). 

Apesar disso, a escrita da mulher revela-se tomada por um misto de denúncia 

agonizante e de explosão de sentimentos, o que Cixous chama de “voz-grito”, numa tentativa 

de romper com as amarras impostas pela sociedade machista, que marginalizou a escrita 

feminina, excluindo-a do cenário central do fazer literário, expulsando-a, despojando-a. Desse 

modo, alerta a autora, a mulher tem muito de si e da própria feminidade por escrever. Em suas 

palavras, é necessário que registrem sobre 

 

                                                 
8 Tradução nossa: “carnalmente o que pensa, o que expressa com seu corpo”. 
9 Tradução nossa: “é bom escrever, deixar a língua intentar, como se intenta uma carícia, demorar o tempo 

necessário para uma frase, um pensamento para fazer-se amar, para ressoar” (tradução nossa). 
10 Tradução nossa: “surdo ouvido masculino, que só entende a língua que fala em masculino” (tradução nossa) 
11 Tradução nossa: “nunca está longe da mãe (entendia à margem de sua função, a mãe como não-nome, e como 

fonte de bens” (tradução nossa). 
12 Tradução nossa: “com tinta branca” (tradução nossa). 
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[...]su erotización, las igniciones fulgurantes de esa íntima-inmensa región de 

sus cuerpos, no del destino sino de la aventura de esa pulsión, viajes, 

travesías, recorridos, bruscos y lentos despertares, descubrimientos de una 

zona antaño tímida y hace poco emergente. Cuando la mujer deje que su 

cuerpo, mil y uno hogares de ardor – cuando hayan fracassado los yugos y 

las censuras – articule la abundancia de significados que lo recorren en todos 

los sentidos, en ese cuerpo repercutirá, en más de una lengua, la vieja lengua 

materna de un sólo surco13 (idem, p. 57-58). 

 

Desse modo, e só desse modo, é que a mulher terá recuperado a posse de seu corpo, 

sempre entregue cegamente ao homem. Ao escrever sobre seu próprio corpo, ela assumirá 

lugar de destaque na sociedade e na própria história da cultura escrita. Cixous reforça essa 

necessidade de escritura feminina do corpo, colocando-a como segundo ponto no trajeto ou 

caminho pelo qual passou tal escrita, daí denominá-lo de “em corpos”, o que aqui chamamos 

de domínio do corpo. 

Nesse momento, tem-se a revolta ou rebelião do corpo. Oprimido historicamente, ele 

parece regressar agora de um tempo de silêncio desmedido com toda força e no ápice de sua 

opulência. As mulheres são corpos e, mais que os homens, desejosos de êxito social. Retomar 

e assumir o corpo, para Cixous, significa ter a oportunidade de mais escritura, 

consequentemente, de mais espaço.  

As mulheres passaram muito tempo sonhando, “en cuerpos callados, en silencios, en 

revueltas afónicas14”(p. 58), presas ao rótulo da vulnerabilidade, funcionando sempre em 

referência ao discurso do homem. No entanto, assim que tomam consciência da força que 

possuem, percebem que o poder feminino é enorme, ao ponto de, ao apoderarem-se da escrita, 

começarem a empenhar-se para o rompimento da famigerada ideia de segurança absoluta do 

homem, que via a mulher sempre atrás, nunca em plano equiparado ou à frente.  

O terceiro ponto na trajetória apontada por Cixous é o da desapropriação e 

despersonalização. Neste, a mulher passa a contrariar as leis e a ordem, destruindo os 

preceitos rígidos da individuação, levantando a bandeira de uma nova maneira de explorar o 

mundo, de produzir e de comunicar. Toma espaço, com mais vigor, a ideia de coletividade e 

união feminina, buscando romper com todos os preceitos da forma reinante de se conhecer, 

explicar e interpretar o mundo. A mulher passa a circular de uma maneira diferente, nova, 

                                                 
13 Tradução nossa: “sua erotização, os mecanismos fulgurantes dessa íntima-imensa região de seus corpos, não 

do destino e sim da aventura desse movimento, viagens, travessias, caminhos, desagradáveis e lentos despertares, 

descobrimento de uma zona outrora tímida e até pouco emergente. Quando a mulher deixa que seu corpo, mil e 

uma fogueiras de ardor – quando tinham fracassado as forquilhas e as censuras – articule a abundância de 

significados que o percorrem em todos os sentidos, nesse corpo repercutirá, em mais de uma língua, a velha 

língua materna de uma só pele”.  
14 Tradução nossa: “em corpos quietos, em silêncios, em revoltas afônicas”. 
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rompendo com todos os pontos de referência. Transforma-se em outra, elegendo a memória 

como fator importante para separar passado, presente e futuro em sua vida. 

Nessa trajetória, a escrita feminina chega ao quarto ponto, o do alçar voo ou expandir-

se. Cixous batiza esse momento de volar, do francês voler que significa voar e roubar. 

Explorando a carga de sentidos desse termo, a autora deseja mostrar ser próprio da mulher o 

sonhar, o voar, o romper com a normalidade do sentido. Valendo-se de mais uma metáfora, 

para explicar esse momento, Cixous mostra o que a mulher tem do ladrão e do pássaro e vice-

versa, a fim de demonstrar que a escrita feminina não pode deixar de ser subversiva, 

moldurada por um constante deslocar-se, dotada de espírito de transgressão, e coloca isso 

como algo fundamental para o avanço da escrita da mulher. Assim como o ladrão e o pássaro, 

a mulher é inconstante, muda sempre, move as coisas, os valores, faz romper certas estruturas, 

transforma e provoca situações. 

Cixous considera a escrita da mulher o escrever de uma nova história, algo que 

permitirá ler e transformar o plano histórico feminino, reescrevendo-o. Escrever pode fazer 

com que a mulher rompa definitivamente com a censura que lhe foi imposta, é um ato de 

regresso ao corpo feminino, da relação sem censura da mulher com sua sexualidade, com, de 

fato, o “ser mulher” 

 

devolviéndole el acceso a sus propias fuerzas, sino que le restituirá sus 

bienes, sus placeres, sus órganos, sus inmensos territorios corporales 

cerrados y precintados; que la liberará de la estructura supramosaica en la 

que siempre le reservaban el eterno papel de culpable (culpable de todo, 

hiciera lo que hiciera: culpable de tener deseos, de no tenerlos; de ser frígida, 

de ser ‘demasiado’ caliente; de no ser las dos cosas a la vez; de ser 

demasiado madre y no lo suficiente; de tener hijos y de no tenerlos; de 

amamantarlos y de no amamantarlos...). Caudales de energía brotarán del 

inconsciente. Por fin, se pondrá de manifiesto el inagotable imaginario 

femenino15 (CIXOUS, 2001, p. 61-62). 

 

Portanto, através da escrita, a mulher pode assumir não apenas o seu corpo, mas o 

próprio papel de sujeito de sua história, ativando todo seu potencial, advindo do inesgotável 

imaginário feminino que possui e que por muito tempo esteve à espera de libertação. 

 

                                                 
15 Tradução nossa: “devolvendo-lhe o acesso a suas próprias forças, a seu conforto, seus prazeres, seus órgãos, 

seus imensos territórios corporais fechados e cingidos; que a libertará da estrutura supramosáica na qual sempre 

era vista no papel de culpada (culpável por tudo, fizesse o que fizesse: culpada por ter desejos, por não os ter; de 

ser fria, de ser muito ardente; de não as duas coisa de vez; por ser muito mãe e não o suficiente; de ter filhos e de 

não os ter; de amamentá-los e de não os amamentar...). Torrentes de energia brotarão de seu inconsciente. Por 

fim, se disporá do manifesto o inesgotável imaginário feminino”. 
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4   O CÂNONE E O NÃO CÂNONE NA LITERATURA BRASILEIRA: CONCEITO, 

CRÍTICA FEMINISTA E LUGAR DO CORDEL 

 

No presente capítulo busca-se apresentar a discussão em torno da tradição canônica 

literária, elencando-se o conceito e os mecanismos de sua formação, mostrando ainda em que 

consiste o não-cânone, tomando-o enquanto local em que grupos socialmente marginalizados, 

excluídos do rol canônico – como foi, por muito tempo, a escrita de cunho feminino, a música 

e o cordel – encontravam assento. Aborda-se ainda a questão dos contributos dos Estudos 

Culturais no enfoque e na abertura do cânone. Encara-se, por fim, o processo de constituição 

do cânone e a sua manutenção como frutos do discurso do sistema tradicionalista e 

androcêntrico que imperou e ainda subsiste na sociedade. Um discurso que, como lembra 

Jacomel (2007, p. 1), resulta de “práticas imperialistas de se dominar a sociedade”, ligado “à 

ideologia das diferenças e, consequentemente, à reprodução hierárquica das classes sociais”. 

Nessa perspectiva, a construção do cânone literário encontra-se estritamente vinculada 

às relações de poder, à edificação de ditames normativos e estéticos que além de servirem 

como elementos hierarquizadores da arte, da literatura, influenciam ou são tomados como 

exemplos na formação social e moral dos indivíduos. Por isso, a ideia de cânone transporta a 

noção axiológica, ou seja, de sistema de valoração.  

Etimologicamente, o termo cânone, que advém do grego kanón, consistia numa 

espécie de regra, modelo ou norma que uma obra, poeta ou escritor representava. Uma lista 

prescrevendo, portanto, o que se tinha de maior expressão ou qualidade no plano da literatura. 

Para Duarte Ferreira (2010, p. 1), cânone “designava uma espécie de vara com funções de 

instrumento de medida; mais tarde o seu significado evoluiu para o de padrão ou modelo a 

aplicar como norma”. O Magistério da Igreja Católica, no século IV, começou a se valer desse 

termo a fim de discriminar uma lista de santos e uma seleção de livros bíblicos que ela 

apontava como dignos de autoridade. Tais livros apresentavam os fundamentos da verdade e 

da fé cristã, a Vox Dei ou “a voz de Deus”. Como se pode perceber, as origens do termo 

fundamentam-se num processo de exclusões, ou seja, da eleição de alguns escritos e 

consequente rejeição de outros. Para Duarte Ferreira, logo após o rechaço a determinados 

escritos livros apócritos, por parte da Igreja,  

 

o cânone bíblico tornou-se fechado, inalterável, distinguindo-se neste 

aspecto do outro referente ao cânone teológico, o conjunto de Santos Padres 

a que a Igreja Católica periodicamente acrescenta novos indivíduos através 

de um processo chamado canonização. Importante para a história posterior 

do conceito é, pois, a ideia de que canônica é uma seleção (materializada 
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numa lista) de textos e/ou indivíduos adoptados como lei por uma 

comunidade e que lhe permitem a produção e reprodução de valores 

(normalmente ditos universais) e a imposição de critérios de medida que lhe 

possibilitem, num movimento de inclusão/exclusão, distinguir o legítimo do 

marginal, do heterodoxo, do herético ou do proibido (idem, 2010, p. 01). 

 
 

Sob essa diretiva, além de se entender cânone como um padrão de medida, “uma 

norma pela qual todas as coisas são julgadas e avaliadas” (LARANJEIRAS, 2001, p. 1), pode-

se tomá-lo como um discurso “normativo e dominante”, situável num dado contexto, seja de 

natureza teológica ou de qualquer outra, obedecendo-se a um caráter de finalidade. Ele 

compreende um grupo de obras (e seus autores) sociais e institucionalmente consideradas no 

rol da excelência, “comunicando valores humanos essenciais, por isso dignas de serem 

estudadas e transmitidas de geração em geração” (DUARTE FERREIRA, 2010, p. 2). Essa 

definição tanto serve como designativa do cânone nacional (brasileiro), quanto do cânone 

universal.  

Na perspectiva de Compagnon (2001), foi notadamente no século XIX que a literatura 

tomou o modelo teleológico de cânone, um período marcado pela “ascensão dos 

nacionalismos, quando os grandes escritores se tornaram os heróis dos espíritos das nações” 

(2001, p. 227). O sentido de cânone literário se vincularia ao nacionalismo, colocando em 

posição de destaque todas as obras que melhor expressassem “o sentimento pela nação”. Para 

Jacomel (2007, p. 4), a pretensão, dessa forma, seria a de fixar “uma memória coletiva, 

edificar um patrimônio que assegurasse seu domínio sobre as culturas”.  

Na visão de Perrone-Moisés (1998), os filólogos alexandrinos, bem antes dos 

nacionalismos burgueses, foram os primeiros a realizar “uma seleção de autores literários para 

serem lidos em escolas de gramática”. Essa autora assegura ainda que na Antiguidade 

Clássica a noção de “escritor-modelo” vinculava-se diretamente “ao nível de erudição da 

linguagem”, abarcava um conjunto de autores dos quais as escolas de gramática se valiam em 

suas aulas. De acordo com Jacomel (2007, p. 4-5), remonta do século II, em Roma, a prática 

formativa de listas de “preferências”, que já se dispunham com a intenção de classificar 

pessoas conforme o acúmulo de bens materiais. 

O fato de se ter uma lista de autores-modelos, cujas obras se prestavam, 

apropriadamente, ao estudo, marcava o desejo de outro tipo de acúmulo: o de conhecimento, o 

de modelo a ser preservado e tomado como inspiração, o de bens culturais que só os clássicos 

poderiam fornecer. Se existe um modelo a ser seguido para a produção escrita, a esse só se 

chegou, logicamente, via comparação entre obras diversas, portanto, à margem do cânone há 

o não-cânone. Para Sacramento (2010, p. 2), em introdução aos estudos da Literatura 
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Comparada, a comparação configura-se numa necessidade inerente ao homem, que se justifica 

pela forma deste de “reagir ao novo, ao desconhecido”. Para essa estudiosa, os autores 

clássicos, por mais que não usassem tal expressão, “estavam fazendo literatura comparada no 

próprio processo de elaboração de suas obras, como forma de manutenção de um cânone 

literário ao qual todos os que escreviam obra artística deviam obediência”. 

Ainda em Sacramento, a noção de cânone encontra assento apropriado no Classicismo, 

pois foi “no Renascimento, que o ideal clássico acerca da arte da Antiguidade greco-romana 

aproximou-se do contexto europeu do século XVI, no início da Idade Moderna” (idem). 

Consoante com as reflexões da referida autora, o cânone clássico pode ser entendido como 

uma espécie de ideal firmado na tradição ocidental, um conjunto de “parâmetros, que deviam 

ser imitados, em uma espécie de pastiche, e, especialmente, na literatura [...], uma estratégia 

de legitimação daquele que escrevia”. 

Ser legitimado, ser clássico, significava pertencer ao rol dos expoentes, dos ilustres 

das letras, da erudição. Transportava também o sentido de distinção, de promovido, de 

insigne. Os motivos que conduziram a tais considerações, encontram-se no processo de 

construção do “clássico”, cujas raízes se conectam às noções de nobreza, soberania e poder. 

Nesse sentido, a ideia de cânone literário, assim como a de “clássico da literatura” pauta-se, 

como rememora Jacomel (2007, p. 5), em processos respaldados na hierarquização da arte. 

Com Dante e os autores selecionados para a “bella scuola”, o cânone moderno inicia-

se no Renascimento italiano e se estende para a França, caminhando rumo à tentativa de 

universalização, algo que só começa a se esvair, perdendo forças, no século XVIII quando “o 

juízo estético deixou de ser considerado universal, e os ‘clássicos’ perderam a condição de 

modelos absolutos e eternos” (JACOMEL, 2007, p. 6). 

Valendo-se de reflexões filosóficas, Perrone-Moisés (1998, p. 8-12) assevera que o 

cânone moderno pode ser explicado à luz da teoria kantiana, encarando-se o juízo estético a 

partir do princípio do consentimento, ou seja, “ao longo de um determinado período, uma 

obra e seu escritor que tiveram maior assentimento, independentes das transformações 

ocorridas nas sociedades, tornam-se obras modelares”. Essa operação se dá através de um 

mecanismo de assujeitamento da sociedade. Através dele é que prevalece a escolha, a decisão 

seletiva vinda de críticos literários ou, na maioria das vezes, da própria academia, que se 

reveste do discurso de autoridade para fazer calar a voz dos indivíduos-leitores ou ditar-lhes o 

que deveria ser lido, como se tais indivíduos fossem destituídos de qualquer condição 

valorativa diante da leitura de obras literárias. 
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A escola historicamente teve papel crucial no apregoamento e manutenção do cânone 

literário. Nas considerações de Duarte Ferreira (2010), o cânone se firma como instituição 

social quando da  

 

escolarização da literatura moderna, que ocorre durante o século XIX, 

primeiro à margem das universidades, onde se privilegiava o estudo dos 

clássicos da Antiguidade canonizados por séculos de imitação e comentário, 

depois, já no início do século XX, na própria academia, onde se concretizava 

através de listas de textos a serem lidos e interpretados pelos alunos. Com a 

generalização da escolaridade obrigatória nas sociedades ocidentais, a escola 

passou a funcionar como o factor determinante de fixação e transmissão de 

cânones (idem, 2010, p. 2). 

  
 

É no século XX que começa, de fato, a ganhar espaço uma preocupação com a 

chamada função pedagógica do cânone literário. Dessa forma, as discussões sobre o conceito 

e as propriedades do cânone passaram a ter mais espaço no âmbito dos estudos literários, estes 

notadamente organizados como disciplina nas instituições escolares, com a meta de “fornecer 

leituras formadoras ao currículo dos jovens e prepará-los para ‘reconhecer’ as obras de 

qualidade estética” (JACOMEL, 2007, p. 5).  

Ao mesmo tempo em que se dava maior visibilidade ao cânone, pretendia-se, como já 

mencionado aqui, assegurar a hierarquia na arte. Para tanto, havia a necessidade – e era o que 

se procurava realizar – de “banir da literatura qualquer elemento que contaminasse a erudição 

da linguagem e a perfeição da forma” (idem), função a qual a escola e a academia assumiram. 

Xavier e Cortez (2005, p. 72), no campo da linguística, também tinham esse mesmo 

pensamento, pois acreditavam haver uma necessidade de se preservar a língua de corrupções. 

Canônico para eles seria realmente apegar-se aos autores clássicos literários, segui-los à risca, 

numa tentativa de extrair de seus textos elementos/excertos, não apenas para ilustrar, mas com 

o escopo de reforçar o cabedal de regras dispostas pela “gramática normativa”. A escola, 

nesse viés, seria “o lugar privilegiado de limpeza dos vícios” linguísticos, conduzindo o 

indivíduo, através de excertos pertencentes ao cânone literário, ao  

 

domínio da norma padrão e consequente distância da não padrão. Esse 

domínio é o que levará o sujeito a desempenhar competentemente as práticas 

sociais. Trata-se do legado mais importante da humanidade” (idem, 2005, p. 

72-73).  
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Como se pode notar, o cânone foi elevado à condição de problema central em matéria 

de literatura e de língua, portanto, não restrito ao plano dos conhecimentos literários, 

alcançando a preocupação das instituições educacionais, no desejo e na vontade manifestados 

por uma organizada estrutura institucional – escolar ou acadêmica – que buscava dar a ele 

todo o suporte que necessário fosse, a fim de mantê-lo ou sustentá-lo. 

Como bem acentua Duarte Ferreira (2010, p. 02-03), todo esse cuidado e esforço 

aplicados na tentativa de preservar o cânone, fez deste, ao mesmo tempo, um termo técnico e 

uma fonte de disputa. A origem de todo esse esmero encontra-se numa série inter-relacionada 

de motivações, a exemplo da  

 

[...] desvalorização da grande literatura como componente do capital cultural 

das sociedades pós-modernas (obrigada a competir com outros saberes e 

produtos culturais), da nova reivindicação de representatividade cultural por 

parte de estratos sociais discriminados (mulheres, minorias étnicas) e da sua 

repercussão no meio acadêmico, da ascensão de modelos funcionalistas e 

relativistas do conhecimento na filosofia e outras áreas do saber (idem, 2010, 

p. 3). 

 

A formação do cânone não está isenta de subjetividade. De fato, ele é constituído, 

como já mencionado, como uma das extensões do discurso dominante, das relações de poder 

que estão fundadas historicamente em práticas burguesas. Selecionar o que deve ou não 

integrar as estantes do cânone, do grande menu dos mestres da boa escrita, não apenas 

comprova o exercício de domínio que uma dita “elite intelectual” procura exercer sobre o 

público leitor, no terreno da educação e da cultura literária, mas também desvela que o cânone 

literário “é uma seleção fundamentada em fatores extraliterários, ou seja, não se restringe 

apenas às questões estéticas do texto literário, mas também a fatores sociais e morais do 

universo do escritor” (JACOMEL, 2007, p. 5).  

Por esse motivo é que as listagens canônicas literárias não abarcavam as produções 

escritas de mulheres, negros, ex-colonizados, ou seja, de um conjunto vasto de personalidades 

“ex-centralizadas que não preenchiam os critérios ideológicos estabelecidos pela crítica 

tradicional” (idem), logo, não era tal conjunto digno de ser imortalizado, canonizado. Não se 

pode esquecer, no entanto, de que na literatura, como ocorre nas diversas áreas do 

conhecimento, a inalterabilidade de conceitos, a exiguidade e exatidão de padrões tipológicos 

e classificatórios, por mais minuciosos que sejam, podem vir a ser questionadas, a depender 

de novas descobertas e da firmação de novas teorias ou métodos de abordagem que envolvam, 

ou tenham por objeto de estudo, o texto literário. Desse modo, o que antes não era 
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considerado cânone, portanto, tido sem valor estético, pode, agora, vir a sê-lo, e o que é pode 

deixar de ser. 

Levando-se em conta toda essa apresentação, o literário se configura numa 

classificação de usos que, sob critérios históricos e sociais, dispõe-se a descrever todos os 

discursos de uma determinada sociedade de indivíduos. Assim, da mesma forma que “um 

texto não nasce necessariamente literário e muito menos canônico”, não tem a obrigatoriedade 

de permanecer literário. Conforme Duarte Ferreira (2010), deve-se levar em conta o fato de 

ser possível e aceitável, reassevere-se, como já explicitado aqui, que o cânone e as categorias 

literárias, não sejam definidas por meio de “propriedades objetivas, referenciais ou formais 

que distingam de uma vez por todas certos discursos inerentemente literários de outros não-

literários” (idem, p. 3). 

 

4.1   OS ESTUDOS CULTURAIS E O CÂNONE 

 

Com os avanços na linha do pensamento literário advindos das discussões promovidas 

pelos Estudos Culturais, sobretudo na defesa que estes traçam pela abertura do cânone, novas 

perspectivas de investigação no palco das artes e da literatura ganharam a cena.  Isso se 

comprova na aceitação de princípios além do estético, tomados para avaliar as obras e 

produções textuais de classes mais abastadas ou reprimidas, em síntese: de quem estava 

afastado do cânone. Esse gesto buscava reconhecer as vozes e expressões desses contingentes 

sociais. No entanto, tal fato não pode ser tomado como exclusivo na aferição do valor artístico 

e literário, nem se pode interpretar que os Estudos Culturais preguem o nivelamento de obras 

com diferenças estéticas inegáveis. 

Os Estudos Culturais desenvolveram-se, principalmente, a partir da década de 60, 

edificando uma tendência crítica que questiona o estabelecimento de hierarquias entre formas 

e práticas culturais, estabelecidas através de oposições como superior, inferior, cultura alta e 

cultura baixa, entre outras binaridades. Eles se firmam, como prega Silva (2000), na década 

de 70, enquanto na de 80 se internacionalizam, representados  por pensadores ilustres, a 

exemplo de Michel Foucault, Pierre Bourdieu entre outros. Sua origem está ligada ao 

desenvolvimento do pós-modernismo e aos debates sobre o multiculturalismo, num 

posicionamento contrário ao poderio das elites sociais que tentam impor uma determinada 

cultura à população. 

Nos anos 90, tem-se uma espécie de relaxamento na vinculação dos Estudos Culturais 

com os pressupostos políticos, embora exista uma continuidade dessa relação, mesmo que 
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fragmentada. Esse continuísmo resulta de uma espécie de projeto organizado de se pensar 

através das implicações da extensão do termo “cultura”, para que nele se incluam atividades e 

significados da gente comum, do contingente excluído pela definição elitizada de tal termo, 

como apontam Barker e Beezer (1994, p.12). 

Para Hall (1996, p.7), os Estudos Culturais não “configuram uma ‘disciplina’, mas 

uma área onde diferentes disciplinas interagem, visando o estudo de aspectos culturais da 

sociedade”.  Resultam da insatisfação com os limites de algumas disciplinas e se ocupam da 

investigação de aspectos diversos das manifestações culturais, num diálogo constante com 

outras áreas, a exemplo da História, da Filosofia, da Sociologia, da Etnografia, da Teoria da 

Literatura, da Antropologia, entre outras.  

A preocupação inicial dos Estudos Culturais foi com as manifestações e obras da 

Cultura Popular e dos mass media que marcam a expressão ou transportam os valores 

essenciais da cultura contemporânea, procurando considerar toda produção de sentido, 

expressões de cultura não abarcadas pela tradição, portanto, até então, culturalmente não 

legitimadas. Além disso, essa preocupação toma por pressuposto a perspectiva marxista de 

cultura, compreendendo-a em sua “autonomia relativa”, isto é, a cultura independe das 

relações que se traçam no campo econômico e político, conforme postula Silva (2000, p. 9). 

 Bloom (2001, p. 20), por sua vez, toma a defesa da leitura dos autores clássicos, 

portanto, do cânone literário, a partir da famosa frase de Samuel Johnson, de que só a leitura 

dos ilustres autores poderia “Livrar a mente da presunção”. Sem dúvida, uma espécie de 

metáfora para fazer lembrar o papel das instituições escolares para com o ensino de leitura e o 

apregoamento de que os autores canônicos são sinônimo de excelência.  

Bloom (2001) considera que o leitor não deve desperdiçar tempo na leitura de obras 

que não integrem um cânone. Literaturas que não pertencem a um ideal estético, não são 

vistas qualitativamente por esse autor. Para ele, uma das ações que mereceriam ser de pronto 

tomadas, seria a de “ensinar mais seletivamente, buscando os poucos que têm capacidade de 

se tornar leitores e escritores altamente individuais” (2001, p. 25). Isso significa que o valor 

estético corresponde ao “único elemento a ser apreendido no momento da leitura e isso não 

pode se perder entre os leitores ‘desavisados’, ‘incapazes’ de compreender a estética de uma 

obra” (JACOMEL, 2007, p. 6). 

O público leitor, nessa via, é passivo, vive numa espécie de “ilusão de consenso”, pois 

apenas recebe as indicações impostas de leitura, seja pela crítica, pela escola ou pela 

academia, e as legitima. Assim, fica à mercê dos profissionais da área que do alto de suas 

escrivaninhas, em ares de autoridade intelectual, parecem prestar o maior dos serviços ao bem 
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comum do homem, ditando-lhe modas, separando o joio do trigo, enfim, apontando-lhe o que 

tem e não tem expressão literária, o que é canônico e não canônico.  

Fato curioso é mesmo um leitor de obras que não se enquadram no perfil canônico, ter, 

na maioria das vezes, consciência da existência da lista de autores ditos clássicos. Obras que a 

academia julga portar conteúdo indispensável à formação do indivíduo. Tal leitor é, até certa 

medida, livre para não querer encarar esse rol de prestígio, abraçando apenas os textos que lhe 

apraz. Há outros leitores, no entanto, que vivem uma dependência: a da opinião literária que 

julga especializada, portanto, necessária; e a acata, em certos termos, como atitude da maior 

normalidade. Isso passa por tão despercebido que já até se presentificou na memória coletiva 

da sociedade.  

Para Jacomel (2007),  

 

[...] essa dependência cultural está tão indissociável do público que este não 

exige a justificativa das preferências, simplesmente aceita que alguns 

escritores e obras sejam “deixados de lado”, marginalizados do centro das 

produções literárias, do cânone e também dos materiais críticos e didáticos, 

como se tais escritores não possuíssem uma história de contribuição social 

(p. 6). 

 

O papel da crítica especializada não deveria ser o de ditador, ou impositor, mas o de 

tecelã de “uma avaliação argumentada”, como bem sinaliza Compagnon, (2001, p. 225). Esse 

autor tem consciência de que tal postura, ou tomada de atitude tão desejada, ainda está longe 

de se concretizar. Ora, do mesmo modo que a crítica tem sido impositiva, as instituições de 

ensino também não têm facilitado, exercendo papel normatizador, que força o profissional a 

recorrer constantemente a uma prática historicista da literatura. Assim, priorizam-se autores, 

épocas e as características das obras, deixando de lado o texto literário em sua essência, objeto 

de estudo da literatura que deveria ser o centro do trabalho nas escolas.  

Sem a abordagem adequada, devido à ausência de preparo dos profissionais de ensino, 

muitas vezes vítimas de cursos acadêmicos deficientes, aos alunos restam as atividades de 

memorização de aspectos superficiais de cada fase e escola literária. Some-se a isso um 

cabedal de dados biográficos e listas de autores e de suas obras, o que torna o ensino de 

literatura enfadonho e sem propósitos definidos. Tais listas, ultimamente, mesclam figuras 

clássicas e modernas, sem operar, na maioria das vezes, conceituações ou distinções entre 

elas.  

Souza (2002, p. 90) reflete que, se anteriormente a certeza conceitual do cânone servia 

à tentativa de resguardar seu valor estético, promovendo e endossando uma série de discursos 
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que se apresentavam nos manuais escolares de literatura, responsáveis pela rotulação dos 

“ciclos temporais, inaugurando outros cânones; hoje o valor estético é colocado em xeque, 

graças ao deslocamento dos referentes que compõem uma determinada cultura” (idem). Em si 

predomina, de fato, o enfadonho discurso da teoria. Além disso, canonizar e descanonizar 

uma determinada obra ficou mais fácil, valendo quem avalia e de onde avalia. 

É fato que os discursos artísticos passaram por modificações nos últimos tempos com 

“os abalos da genealogia e com os deslocamentos dos centros de referência cultural” (idem, 

ibidem). Tudo isso colaborou para que os movimentos literários perdessem, de certo modo, 

“sua eficácia e os ismos caissem em desuso” (SOUZA, 2002, p. 92). O valor das obras passou 

a levar em conta mais do que as concepções estéticas  e literárias, agregando conceitos 

diferentes dos que tradicionalmente se elegiam.  

Por isso, ganham espaço “grupos formados em torno de uma geração, revistas 

literárias acadêmicas, concursos literários oficiais” (idem). Todo esse movimento, fruto de 

uma tentativa de se fazer presente o discurso e a identidade das minorias, que nos anos 80 do 

século XX, começam a conquistar cada vez mais o cenário cultural, organizando-se em  

 

torno de princípios comuns, desvinculados das canônicas definições do 

literário. Etnias, gênero, sexo, aliados à defesa da pluralidade discursiva e da 

quebra de hierarquias valorativas, contribuem para a criação de novos 

lugares de enunciação e, consequentemente, para distintas práticas de 

sustenção dos distintos polos culturais (SOUZA, 2002, p. 92-93). 

 

 Entretanto, analisar ou abraçar a leitura de uma obra simplesmente levando-se em conta 

o fato de seu autor pertencer a uma classe abastada, com o intuito de tentar reparar a exclusão 

social por ele sofrida, só acarreta a diminuição do valor que tal produção possa portar. Ao 

mesmo tempo, isso reduz a um determinado extrato social aspectos estéticos e literários de 

obras conceituadas.  

 Bloom (2000) dá um bom exemplo desse aspecto quando menciona o fato de Thomas 

Mann (1875-1955), importante autor romântico do século XX, filho de um alemão com uma 

brasileira, ter sido alvo de resenhas que enfatizavam, não a excepcional produção literária 

desse autor, mas apenas a  homossexualidade dele. Muitos pesquisadores, professores e, até 

mesmo, leitores iniciantes, podem deter-se no aspecto da opção sexual do autor, esquecendo-

se de explorar devidamente o universo de suas obras.  

 Tal situação demonstra a ausência de uma “maturidade leitora” ou de discernimento 

diante de fatores realmente importantes: o que deve chamar a atenção não é a vida do autor, 

mas a qualidade de sua obra; a opinião da crítica e da academia não pode continuar sendo 
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tomada como referência para o que deve ou não ser lido, nem para a rotulação estética de 

obras – canônico ou não canônico.  Como argumenta Souza (2002, p. 92), hoje outros meios 

“vêm assumindo esse lugar, como a mídia, o mercado ou a própria rede virtual de 

navegadores na internet”. Na visão dessa autora, se houvesse um diálogo produtivo entre as 

instituições – academia e opinião crítica – e o mercado, ter-se-ia uma excelente oportunidade 

de interação entre  

 

[...] literatura, mídia, a própria academia e os meios de divulgação cultural. 

O mercado, inclusive, tem o poder de criar uma mitologia literária que não 

corresponde às preferências acadêmicas, as quais se insurgem contra a 

rapidez e a inconsequência das opiniões e resenhas semanais (idem, 2002, p. 

92). 

 

Possivelmente um diálogo constante entre literatura, meios diversos de informação e 

mercado, pudesse romper com o poder exercido pelas classes dominantes que sempre tentam, 

como já dito, impor uma determinada cultura, numa prática de hierarquização da arte, 

revestindo a literatura de ares de nobreza. Sob esse ângulo, os estudos no campo da literatura 

comparada procuraram quebrar o paradigma da hierarquia das obras canônicas, mostrando 

que hierarquizações podem existir em todo produto de expressão cultural. É bem verdade que 

nos instantes iniciais, a busca da literatura comparada recaiu sobre o valor artístico das 

produções pertencentes ao rol canônico, corroborando com o tradicionalismo estético, mas 

esse posicionamento mudou.  

De acordo com Coutinho (2003), na obra Literatura Comparada na América Latina, 

existe uma crença difundida por estudiosos da literatura, de que não existe um discurso 

literário propriamente dito, tendo em vista que a literatura consiste numa “prática discursiva 

intersubjetiva como muitas outras – e sua especificidade, ou melhor, sua literariedade, não 

passa de uma elaboração por razões de ordem histórico-cultural” (idem, p. 71). 

Para Jacomel (2007, p. 7), a alta literatura de um país, espécie de “cultura de elite 

reservada para poucos”, só existe porque “grandes nomes” a sustentam. Segundo dispõe, para 

romper definitivamente com o preceito de uma literatura elitista, respaldada no hierarquismo, 

a sociedade precisa 

 

[...] transformar essa visada ideologia das diferenças em uma espécie de 

unidade pluralista de pensamento, quer dizer, deixar de ser individualista e 

pensar no coletivo, sem isso, dificilmente a literatura, como uma das 

atividades humanas e, portanto, movida por ideologia, deixará de ser um 

modelo hierárquico (idem, p. 7). 
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Operar mudanças profundas, implantando a ideia de pluralidade significa combater um 

discurso sobre literatura que, tradicionalmente, era o dominante. Para Carvalhal (2001), há 

que se reconhecer que com os estudos acerca da produtividade textual, no século XX, tem-se 

o literário como uma “gama complexa de relações”. Isso ocasionou alterações na 

compreensão que se tem sobre o “conceito de representação, da [...] concepção que consiste 

em simular a realidade dando-lhe mais força que o real” (idem, p. 17).  

Nesse caminho, procura-se condenar “a tendência à univocidade e à coerência de 

sentido” (idem). Isso faz com que o pensamento de valorização da diversidade, do pluralismo 

da expressão artística comece a ganhar mais espaço. No âmbito da pluralidade, deve existir o 

distanciamento e o respeito por parte da crítica literária, a fim de que possa melhor analisar, 

valorativamente, uma determinada obra identificando suas características e aferindo sua 

qualidade. 

Tal relação configura-se no respeito pela diversidade cultural, por se reconhecer, como 

diria Schwarz (1994, p. 380), "a autonomia e complexidade das formas simbólicas em si 

mesmas”. Assim, não se toma a “alta cultura” como superior, mas como uma manifestação na 

imensa variedade do conjunto cultural de uma sociedade ou país. Também, “o estudo da 

cultura não poderia ser confinado a uma disciplina única, [...] sendo encarado 

necessariamente como inter, ou mesmo anti, disciplinar" (SCHWARZ, 1994, p. 380, grifo 

nosso). 

Nesse cenário, como são vistas as produções literárias de cunho feminino, sobretudo 

após os contributos dos Estudos Culturais e qual o lugar dessas produções em relação ao 

cânone? O discurso machista e das elites sociais ainda predomina na manutenção/cultivo da 

chamada “alta literatura”, relegando as produções femininas e populares a um segundo plano? 

Como o cordel tem sido encarado e que espaço ele ocupa no cenário literário contemporâneo, 

na relação entre o literário e o popular? Tentou-se até aqui apresentar um preâmbulo a tais 

questionamentos. Nos tópicos que se seguem, neste capítulo, procurar-se-á responder ou pelo 

menos refletir um pouco mais sobre esses pontos.  

  

4.1.1   Produção literária feminina e cânone 

 

Como já se discutiu aqui, desde a Antiguidade Clássica, a mulher não dispunha de vez 

e voz na sociedade, nem de acesso às práticas de leitura e escrita, na maioria das vezes. Por 

isso, os mais expressivos heróis das obras literárias, donos de frases célebres e de feitos 

impecáveis/grandiosos, “eram os homens fortes, brancos e belos” (JACOMEL, 2007, p. 7-8). 
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O fato de se ter considerado por muito tempo as produções femininas como menores, 

portanto, afastadas do cânone literário e desconsideradas frente às produções masculinas, 

encontra na Antiguidade Clássica suas raízes, mais precisamente no século VI a. C., quando a 

fábula começa a ganhar espaço definido na cultura grega, enquanto gênero independente. Por 

sua vez, dois textos gregos do século VII a. C., um de Simônides de Amorgos e outro de 

Focílides, já faziam sátiras escrachantes a tudo que vinha das mulheres em tom misógino. 

Tais textos aproximam as mulheres de “certas espécies de fêmeas do mundo animal [...]: a 

abelha, a cadela, a égua e a javalina”, logo, da mulher não poderia sair algo intelectualmente 

elaborado, apenas aquilo que fosse em benefício das necessidades primárias do homem.  

Portanto, a configuração do feminino apresentada nos referidos textos gregos é a do 

desprovimento de qualquer espécie de valoração. Os textos de Amorgos e Focílides refletem o 

espírito de misoginia com que se tratava ou se pensava sobre a mulher, num rebaixamento 

desta por meio de um processo de desumanização.  

Há que se mencionar, apesar disso, que às mulheres tinham papel definido na 

sociedade. A elas cabiam os rituais religiosos, sobretudo os que abarcavam o nascimento e a 

morte. Eram delas as funções de “cuidar da parturiente e do recém-nascido, bem como lavar, 

vestir, ungir o morto e cantar durante os rituais fúnebres” (DEZOTTI; QUINELATO, 2003, p. 

185). Como se verifica, a cultura grega, apesar do menosprezo que destinava à figura 

feminina, via nas mulheres a capacidade de lidar com esses rituais de transição, mostrando 

que era pela “integração religiosa da cidade que as mulheres viviam a experiência de uma 

‘cidadania cultural’” (ZAIDMAN, 1991, p. 260). 

Também Hesíodo em muitos de seus poemas apresenta uma visão misógina em 

relação à mulher. Para esse poeta,  a imagem do zangão era perfeita para ilustrar as mulheres, 

portadoras, portanto, de uma dupla fome: “a alimentar e a sexual, [...] e assim como os 

zangões, a existência das mulheres só se justifica por sua função reprodutora. Mas, para isso 

elas têm de ser duplamente alimentadas” (DEZOTTI; QUINELATO, 2003, p. 186). Por isso 

Hesíodo via o casamento como um mal inevitável: se evita-o e os trabalhos que a mulher dá, o 

homem se priva dos filhos; e se os quer tanto, terá de forçosamente conviver com a mulher. 

A imagem da mulher na literatura da Antiguidade Clássica é sempre secundarizada. 

Na maioria das vezes, há uma elevação dos defeitos da mulher; noutros momentos, ela pousa 

de esposa complacente ou de filha submissa, pronta para o casamento. Nas fábulas gregas, as 

mulheres raramente são personagens e quando aparecem a caracterização é sempre negativa. 

Nas tragédias clássicas, a morte consiste na punição às personagens femininas que não 

cumprem “às ordens ‘naturais’” (JACOMEL, 2007, p. 8). Como exemplo dessa situação, 
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Jacomel aponta a tragédia Antígona, cuja personagem homônima, por desobedecer às leis 

reais recebe por sentença a morte. Apesar dos “traços emancipadores para o período”, a figura 

da mulher nesse momento ainda era a do “ser subestimado”. Impressiona saber que 

 

as obras, principalmente as do período clássico da literatura, que trazem uma 

personagem feminina como herói não fazem parte do cânone e são rejeitadas 

pela crítica literária conservadora. A problemática confere outra situação: o 

julgamento das obras é imprescindível para a formação da opinião de grande 

parte do público e se lhe for transmitida à ideia de que apenas o julgamento 

da crítica literária tradicional possui valor, possivelmente, esse mesmo 

público, irá acreditar que existe apenas uma interpretação para cada texto 

(idem). 

 

Ao contrário desse quadro, a voz de autoridade da crítica literária tradicional, 

atualmente, tem sofrido uma espécie de queda ou de esvaecimento, ou, nas palavras de 

Buarque de Hollanda (1998), uma certa “erosão”, fazendo ruir os “marcos tradicionais que 

definem os separadores entre a cultura alta, a de massa e a popular, entre a escrita e demais 

artes e mídias” (idem, p. 6). Nesse sentido, o cânone vem sendo observado com “indiferença e 

de forma mais neutra pela crítica, que mapeia os lugares e os sinais visíveis de uma 

enunciação própria” (idem, ibidem).  

Na opinião dessa autora, a negociação entre discursos e o esforço em se tentar 

conquistar espaços de expressão e “intermediários de poder”, tem colaborado para romper de 

vez com os radicalismos ainda existentes no plano da valoração das obras literárias. No 

entanto, alerta a referida estudiosa, para o cuidado com a postura não apenas dos 

tradicionalistas, mas, sobretudo, de todos os que modernamente se arvoram em defesa e na 

aceitação de um pluralismo cultural. Para ela, esses últimos são também conservadores, pois  

 

acreditam ser a pluralidade uma ‘nova forma de sobredeterminação 

pasteurizante, um plural reacionário’, considerando-se que aceitar diferenças 

é acreditar na existência de outras manifestações, sem a força do juízo 

verticalizante, pois o que se pretende é a coexistência de posições 

comparáveis e rivais, mas que não se reconciliam. O mínimo 

estabelecimento de critérios comparativos serve para discernir preconceitos, 

mas é preciso levar em conta como se produzem os discursos de legitimação, 

quem os legisla e quais vozes atuam em off (BUARQUE DE HOLLANDA, 

1998, p. 6-7). 
 

 

Tomando as considerações de Buarque de Hollanda e de Jacomel (2007, p. 8), fica 

claro o fato da necessidade de se ter realmente quem julgue as obras literárias respaldado em 

critérios bem definidos, mas, como chamam as referidas autoras a atenção, deve-se tentar 
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evitar qualquer tipo de preconceitos por parte das vozes legisladoras. Na tentativa de não se 

fechar e de se evitar rotulações, muitos trabalhos acadêmicos, respaldados nos Estudos 

Culturais e nos pressupostos da literatura comparada, tentam versar sobre aspectos literários 

de produções tradicionalmente distantes do cânone, evidenciando o caráter híbrido da 

literatura.  

Os instantes finais do século XX, caracterizados pela ruptura do método estruturalista, 

pelo advento do atomismo nos estudos literários e da Nova História que valorizou aspectos 

não contemplados pela história oficial, portanto, aspectos à margem da história, fizeram 

suscitar novas abordagens de trabalho no palco da Literatura. A relativização da beleza 

estética e da verdade absoluta, com a participação do leitor na obra, numa interpretação aberta 

e subjetiva desta; e ainda, o desenvolvimento da definição de Arte Conceitual, que fugia às 

concepções das formas tradicionais de arte, colocam o leitor diante da liberdade e da 

inquietação de se interpretar, de se compreender a obra. Isso também colaborou para se 

romper com a ideia de um cânone fechado, despertando o leitor para a releitura de textos via 

novas correntes teóricas a exemplo dos Estudos Culturais, da Literatura Comparada e da 

Crítica Feminista. 

Tudo isso levou e tem cada vez mais conduzido os horizontes de pesquisa e as 

considerações reflexivas por parte de estudiosos da literatura, sobretudo os das correntes 

coetâneas, a um posicionamento favorável à inclusão, em seus trabalhos, de produções 

textuais e de expressão artística diversas, a exemplo das letras de músicas populares, dos 

filmes, dos videoclipes, das novelas e minisséries televisivas, das manifestações culturais 

populares, do cordel, manifestações diversas da cultura de massa, dentre outros, até então 

desconsiderados pelo cânone literário. 

As produções literárias femininas não poderiam ficar de fora e também passaram a ser 

aceitas pelos estudiosos, acolhidas em seus trabalhos e análises. Para que a mulher ascendesse 

tanto às práticas de leitura quanto às de escrita, não foi algo muito fácil. De acordo com Telles 

(1997, p. 403), o discurso sobre a “natureza feminina” se formulou na Inglaterra a partir do 

século XVIII. No final desse século, “época em que se valorizava a erudição, mas lhes era 

negada educação superior, ou mesmo qualquer educação a não ser a das prendas domésticas” 

(idem), um grande número de mulheres passou a escrever e a publicar, tanto nos países 

europeus quanto nas colônias americanas. De acordo com Telles, elas tiveram primeiramente 

de 
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[...] aceder à palavra escrita [...]; tiveram de ler o que sobre elas se escreveu, 

tanto nos romances quanto nos livros de moral, etiqueta ou catecismo. A 

seguir, de um modo ou de outro, tiveram de rever o que se dizia e rever a 

própria socialização. Tudo isso tornava difícil a formulação do eu, necessária 

e anterior à expressão ficcional (idem, p. 403). 

 

Telles reflete que o fato de a mulher ter vivido por muito tempo excluída de uma 

efetiva participação social, privada do acesso à educação e ao exercício político colaboraram 

para que o homem fosse representado como um super-herói, maior e melhor que a mulher em 

tudo. No entanto, quando as mulheres passaram a assumir a pena, a expressarem-se através da 

arte da escrita, elas começaram a perceber que, primeiramente, precisavam romper com a 

atitude de servir de “espelho mágico” para o homem, atitude que durou vários séculos, 

conforme Virgínia Woolf.  

A mulher serviu de espelho mágico dotado do poder de refletir o homem por uma 

espécie de lente de aumento, projetando-o como um super-homem, maior e melhor do que ela 

em tudo. Fez o papel ainda de espelho mágico entre o artista e o público, pois se tornou musa 

inspiradora desse e, ao mesmo tempo, criatura. Para deixar de ser criatura e assumir o posto 

de criadora, a mulher precisou desconstituir a imagem de dona do lar angelical, doce e sempre 

bondosa. Passou a questionar os textos masculinos e a escapar deles, que a definiam como 

“ninharia ou vacuidade, como sonho ou devaneio” (TELLES, 1997, p. 409). Nesse sentido, as 

mulheres tiveram de propor alternativas frente a quem as aprisionava, por isso, partiram para 

a aquisição e autonomia de uma identidade própria. 

 

4.1.2   Escrita da mulher no Brasil e a questão do cânone 

 

O trabalho dissertativo de Queiroz (2006) faz uma rápida abordagem sobre a questão 

da escrita literária feminina no Brasil. A autora parte de dados colhidos do universo dos 

registros literários no Brasil desde a época colonial para evidenciar que “pouco se sabe sobre 

os anseios, medos, angústias femininas” (p. 49), já que nesse momento elas eram, em sua 

grande maioria, uma massa de analfabetas que lutava diariamente pela sobrevivência.  

A conquista do terreno da escrita, “da carreira das letras, foi longa e difícil para as 

mulheres no Brasil”, como afirma Telles (1997, p. 409-410). Visitando os escritos de uma 

série de escritoras brasileiras, essa autora afirma que além dos entraves por causa da cultura 

de repressão às mulheres no plano social e da expressão artística, a atividade da escrita 

requeria muito esforço, disciplina, concentração sobre si e tempo o suficiente para que tal 

mulher, determinada a aventurar-se nesse campo, pudesse encontrar sua própria forma de 
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expressão e se aceitasse, de fato, como escritora, “propondo a construção de uma literatura do 

ser humano, sem discriminações, num universo sem privilégios” (JACOMEL, 2007, p. 10). 

 Havia um interesse de aniquilamento da voz feminina, sobretudo até as primeiras 

décadas do século XX, sob a desculpa de se tentar preservar a lei, a moral, a ordem e os bons 

costumes, por isso, afastar escritos de mulheres do rol das produções literárias canônicas, 

consistia numa tentativa de rotular as produções textuais femininas como ausentes de 

qualidade estética, portanto, sem valor literário.  

A crítica literária conservadora, por sua vez, não poupou ações para classificar a 

literatura de autoria feminina como de menor prestígio, distanciando-a ainda mais do cânone. 

Até meados do século XX, a mulher escrevia em seus “cadernos-goiabada”, como prefere 

denominar Lygia Fagundes Telles, escritora contemporânea, os cadernos de anotações, 

diários, em que as mocinhas escreviam pensamentos, emoções, descrevendo o estado de alma 

em que se encontravam.  

Em geral, tais escritos eram marcados pela frivolidade ou, muitas vezes, pelo 

ressentimento em relação à figura paterna ou a outro homem, numa tentativa de desconstruir a 

“simbologia masculina que a reprimia” (JACOMEL, 2007, p. 9). Para Queiroz (2006, p. 49), 

“na literatura em geral, quando registrada, a autoria feminina estava associada ao território 

doméstico e às temáticas do cotidiano, sob uma estética intimista e confessional”.  Em virtude 

de contemplar o tratamento das “trivialidades, amenidades e coisas menos sérias”, não obteve 

grande interesse ou importância por parte do universo da crítica literária brasileira do século 

XIX, por exemplo.  

Em artigo intitulado “A literatura feita por mulheres no Brasil”, Gotlib (2003, p. 29) 

explana delineadamente sobre a situação literária que imperava nesse referido século:  

 

[...] os textos feitos por mulheres, se existiram, devem ter circulado 

oralmente: se assim foi, encontram-se na tradição da poesia e cantos 

populares, território de cultura que merece ainda cuidadosa investigação. 

Outros textos por elas escritos fariam parte de um contexto de cultura bem 

específico: o espaço doméstico registrado nos livros de receitas, diários, 

cartas, simples anotações, orações, pensamentos, lista de deveres e 

obrigações, que também, efêmeros, quase na sua grande maioria, 

desapareceram.  

 

Entretanto, apesar de parcos, é possível encontrar registros femininos que despontam 

no cenário literário do século XIX, como, por exemplo, os textos de autoria de Nísia Floresta 

Brasileira Augusta, nascida no Rio Grande do Norte, em 1810. Para Queiroz (2006, p, 50), 

Nísia Augusta participou ativamente da militância política e jornalística, “a favor da 
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libertação dos escravos e da luta pelos direitos da mulher”. Suas ideias foram bastante 

influenciadas, quando de sua viagem à França para estudos, pelo pensamento positivista de 

Auguste Comte. A partir de então, passa a fundamentar mais ainda as suas teorias 

revolucionárias sobre o papel da mulher na sociedade da época. Em 1852, ao retornar ao 

Brasil, Nísia Augusta publica alguns artigos sobre educação feminina, o Opúsculo 

Humanitário, no Rio de Janeiro. Nesse texto, ela apresenta propostas avançadas para a época, 

como o caso da educação voltada para a contemplação de todas as mulheres visando a uma 

boa educação para essas.    

A atitude de Nísia Augusta serve para exemplificar que as mulheres têm todo o direito 

de exercer a atividade da escrita, pois não são nem nunca foram inferiores aos homens em 

inteligência. Por isso, a mobilização e a criação de associações de mulheres no século XIX, 

tanto no Brasil como em outras partes do mundo, a exemplo dos Estados Unidos foram um 

passo importante na conquista pela expressão literária feminina.  

No Brasil, a fundação de periódicos como o Jornal das Senhoras, O Bello Sexo, O 

Sexo Feminino, A Família e O Domingo, no século XIX, embora não tenham vingado por 

muito tempo devido, sobretudo, a problemas financeiros, às pressões sociais e às dúvidas das 

próprias mulheres, evidenciaram o esforço para tentar melhorar a sorte e a posição feminina. 

Consistiram também em exemplares de sua capacidade intelectiva, numa forma de mostrar 

como elas “poderiam ter outra influência que não fosse sobre as panellas [...], ou outra missão 

além das costuras” (HAHNER, 1981, p. 39). 

Esses espaços de expressão serviram, portanto, como veículo para que muitas 

mulheres pudessem dar expansão ao próprio pensamento ou mesmo às suas produções 

literárias. O regime de publicação das contribuições do público feminino, de maneira geral, 

era discreto, quase sempre sob a bandeira do anonimato, com a preservação, portanto, sigilosa 

do nome da mulher que os escrevia, quando assim era solicitado por esta. Tais jornais além de 

apregoarem a feminilidade e o respeito à maternidade, ajudaram as mulheres a “ultrapassar o 

restrito círculo familiar e a melhorar sua posição no mundo exterior [...], a superar seus medos 

e a se tornar mais conscientes dos problemas que enfrentavam” (HAHNER, 1981, p. 41). 

Para produzir sua escrita, a mulher precisava de condições mínimas, conforme 

assevera Freitas (2002, p. 115), com base na observação do trabalho de diversas escritoras 

nacionais e estrangeiras. Essas condições compreendiam ter uma casa, uma parte do tempo 

para si, o acesso a textos de vários outros autores, meios de se sustentar, entre outros. Ainda 

de acordo com Freitas, no início do século XX, através da expressão literária se manifestam 

os primeiros traços da libertação feminina. Manifestações marcadas pelo “refúgio no 
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imaginário, na fantasia insubmissa, procurando a descrição precisa do seu papel no mundo e 

sua consequente reinvenção” (idem, p. 119). 

Na perspectiva dessa autora, a mulher só realmente pôde experenciar maior liberdade 

para produzir/cultivar a arte da escrita e do saber por volta da década de 80 do século XX. Em 

verdade, uma concretização de toda a luta travada ao decorrer de sua história e empenho em 

conquistar um lugar ativo na sociedade.  

Após toda essa luta, “a mulher conscientizou-se e tenta agora recuperar o passado 

anulado pela tradição e mostrar que a literatura de autoria feminina possui seu valor” (idem). 

Para Novaes Coelho (1989), apesar da rechaça masculina, tem-se a partir dessa tomada de 

consciência, a presença de uma mulher inovadora na sociedade, uma mulher disposta a fazer a 

diferença no cenário literário. Nas palavras da autora,  

 

[...] há, na literatura feminina atual, algo mais, algo essencial dentro das 

transformações em processo no ser humano e na sociedade, e que podemos 

definir como a busca da Nova Mulher. Ou em outras palavras, a busca do 

feminino autêntico, pressentido para além dos destroços da ‘imagem 

tradicional da mulher’, patente na crise em processo em nossos tempos 

(1989, p. 04). 

 

Para Jacomel, o desenvolvimento da consciência crítica da mulher “em relação a si 

mesma e ao espaço-tempo onde/em que vive, fundamenta-se na visão sociológica sobre as 

relações de poder na sociedade” (2007, p. 10). Sob esse aspecto, as insatisfações com o 

cânone literário não são levantes recentes, pois já se manifestavam no passado, no decorrer da 

história literária e, ainda, “ao longo da história da humanidade, desde quando o homem 

começou a acreditar que a mulher constituía o sexo frágil” (idem). 

Através do processo de emancipação feminina, ainda em execução na sociedade, do 

acesso da mulher à educação, sobretudo à universidade, de sua consequente formação 

profissional, desenvolvimento da consciência sociopolítica e do avanço do liberalismo sexual, 

bem como do conhecimento das leis, tornou-se possível a ruptura da exclusão feminina do 

mundo da escrita, permitindo a entrada das mulheres na literatura.  

Embora a quantidade da produção literária da mulher seja ainda pequena diante da do 

homem, tem servido para mostrar que a literatura não deve nem pode ser mais vista como 

ponto de diferenciação entre “ser homem” e “ser mulher”, mas como uma “atividade 

humana”. Mas o que significou, de fato, para a mulher valer-se da escrita e entrar no mundo 

da literatura? E a produção feminina frente ao cânone literário brasileiro, como fica? 
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Antes de mais nada é preciso reafirmar que a não figuração por muito tempo das 

produções femininas no cânone, sua marginalização, foi consequência direta, como se já 

mencionou aqui, do discurso masculino e de seu exercício de poder. Tal exercício buscava 

imprimir medidas protecionistas em torno da mulher, tendo como objetivo distanciá-la cada 

vez mais do mundo do trabalho e fazê-la renunciar a qualquer pretensão intelectual que 

pudesse colocar em risco o papel e o comprometimento feminino na perpetuação da espécie. 

Isso fez com que muitas mulheres, por temerosidade ou por sentimento de culpa não 

pusessem em prática suas potencialidades no plano das práticas escritas e literárias, deixando-

se silenciar. 

Para Alves (1997, p.231), a exclusão e o silenciamento da produção literária da mulher 

frente ao cânone, por sua vez, não se deve ao rótulo imposto de má qualidade que se atribuía 

aos textos femininos, mas porque tais escritos 

 

[...] transbordavam ou se desviavam do paradigma eleito pela literatura na 

modernidade. A maior parte dessa produção caminha contra a corrente 

dominante e, consciente ou inconscientemente, refuta a representação da 

mulher no código oficial da literatura. Além do mais, muitas das escritoras 

partem para o questionamento e a desconstrução da imagem idealizada da 

mulher construída pela sociedade moderna (idem, p. 231-232). 

 

Alves define quatro pontos estratégicos sob os quais tenciona discernir os critérios 

eletivos ou de rejeição de quatro autoras (nascidas na mesma década, 1860) – Anna Ribeiro, 

Amélia Rodrigues, Maria Luiza de Souza Alves e Júlia Lopes de Almeida – e de suas obras 

literárias pelo cânone brasileiro, tencionando ainda desvelar através deles os interditos da 

sociedade relacionados à mulher. Tais pontos podem servir como instrumento para desvelar 

os motivos eletivos ou de rechaço de mulheres escritoras em sua totalidade. Vale, desse modo, 

elencá-los:  

 

1. a posição social que as autoras detinham enquanto vivas; 2. a formação 

intelectual e a penetração no espaço público como escritoras; 3. que tipo de 

público sua produção atinge; 4. como categoria de gênero e classe interferem 

no discurso das autoras (ALVES, 1997, p. 237). 

 

De fato, o lugar em que a mulher vivia, a classe social a que pertencia, o tipo de 

formação intelectual que tinha recebido, bem como o público-alvo de seus escritos, 

correspondem a fatores que devem ser levados em conta quando se pretende investigar os 

meandros das lutas que as escritoras travaram “nos bastidores da cena literária [...] para 

ganhar espaço nos periódicos e para que seus discursos [fossem] legitimados” (idem). 
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Também são pontos a serem considerados no que diz respeito ao tipo de texto, ao conteúdo e 

temáticas escolhidas pelas mulheres na hora de constituir seus textos. 

A Igreja exerceu papel importante motivando a mulher à prática da escrita, destinando 

a ela um largo espaço na imprensa católica, pois depositava nas mãos femininas a 

responsabilidade pela formação moral e religiosa da família. Não por acaso, portanto, a 

produção dessa imprensa era destinada principalmente à mulher, convidada, assim, a militar 

nas fileiras da proteção e respeito à família, aos preceitos da Igreja e aos bons costumes. A 

escrita da mulher, nesse ambiente, deveria primar por uma linha moralizante e pedagógica, de 

combate à literatura considerada nociva, como postula Alves (1997). 

Destaque-se que o paradigma de prestígio literário ditado pelo discurso do homem 

prezava por uma expressão literária que priorizasse alguns parâmetros para avaliação do 

aspecto estético, entre os quais se encontram a atemporalidade e a universalidade. Ora, como 

a escrita feminina transitava por gêneros literários de menor valoração, considerados como 

fora da literatura, como a comunicação de massa – jornais –, correspondências e memórias, 

discussões de fatos do cotidiano, tudo isso fazia com que as produções femininas fossem 

postas à margem da “legibilidade” do cânone. Para Alves, por esse motivo a “produção de 

autoria feminina foi alijada da historiografia pelos críticos, por não considerarem ter elas 

atingido o patamar estético exigido pelo registro masculino” (1997, p. 240-241). Isso fez com 

que as obras de punho feminino e o nome de suas autoras fossem apagados e excluídos do rol 

literário. 

Não se pode esquecer que para publicar, a mulher precisava vencer os obstáculos 

impostos pela dominação masculina. Tinha também de burlar o crivo da crítica e dos 

intelectuais, que, como ainda hoje, através de sua leitura analítica da obra, aprovavam-na ou 

vituperavam-na. Só se ganhava respeitabilidade e adentrava o cenário literário, a obra que 

recebesse o aceno dos críticos, verdadeira prova pela qual inevitavelmente deveria passar.  

Diante de tal tela, não era de estranhar que muitas mulheres se valessem 

primeiramente do aval de escritores já reconhecidos, ou de dividirem com eles a autoria duma 

obra, ou, ainda, de utilizarem pseudônimos masculinos, tudo isso no intento de vencer mais 

facilmente a censura da crítica. Todo esforço era válido para se proteger da opinião pública, 

integrar o cânone literário e, mais do que isso, expressar-se via escrita. 

Mesmo entre as mulheres havia, no entanto, diferenças gritantes quanto ao exercício 

da atividade literária. Se tais atividades eram tidas como fuga para as energias femininas, 

consistiam para além, conforme Hahner (1981), num “escape cada vez mais usado pelas 

mulheres da classe superior” (p. 89). Escritoras pertencentes à classe alta da sociedade que 
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elogiavam o lar e a família eram consideradas como detentoras de “aptidões intelectuais 

femininas”, além de “delicadas e gentis”, por homens simpatizantes a uma emancipação 

moderada da mulher. Por outro lado, mulheres da classe inferior eram alvo de censura e 

tinham suas expressões literárias tomadas com grande preocupação, suspeitas de 

transportarem discursos e ideias socialistas e anarquistas. 

Mesmo com o incentivo na década de 60 do século XX, para que as mulheres 

pudessem cursar o ensino superior e obtivessem espaço como professoras e pesquisadoras nas 

faculdades e universidades, no exercício de profissões intelectualizadas, para as quais outrora 

eram excluídas, o preconceito à figura feminina, também no cenário acadêmico, persistia. 

De acordo com Scott (1992), tal situação fez com que as mulheres se organizassem em 

associações de disciplinas acadêmicas, a fim de pressionar a concessão de suas exigências, 

“uma totalidade de direitos, aos quais suas qualificações presumivelmente lhes davam direito” 

(p. 69). Os pontos das exigências constavam de “maior representação nas associações e nas 

reuniões de intelectuais, atenção às diferenças salariais entre homens e mulheres e um fim à 

discriminação nos contratos, nos títulos e nas promoções” (idem). 

Com os estudos da Nova História, todo o percurso das mulheres, suas lutas, escritos e 

produções literárias passaram a ganhar relevância, suscitando novos métodos de análise e a 

legitimação do feminino e de suas expressões. Tomou espaço, então, a percepção de que as 

mulheres nunca poderiam ser consideradas uma categoria homogênea. Desse modo, a Nova 

História assim como os Estudos Culturais, a Literatura Comparada e outras disciplinas afins, 

mostrou a heterogeneidade feminina, ou seja, as diferenças entre as mulheres em si, e ainda, a 

mulher enquanto entidade conceitual e historicamente separada da categoria homem, com 

necessidades, interesses e caracteríticas próprias, num universo particular, portanto, histórico, 

como bem lembra Scott (1992). 

Para Cixous (2001, p. 16), conhecer a história da mulher representa um importante 

passo para uma mudança na perspectiva de narração da História enquanto ciência. Segundo o 

pensamento dessa estudiosa, tal atitude lançaria novas diretrizes e mudaria o modo como 

todas as histórias foram e são contadas. Seria agora, como se diz na Nova História, o narrar da 

“história vista de baixo”, ou seja, contada por quem sempre esteve à margem ou excluída do 

foco histórico.  Assim, nas palavras de Cixous, 

 

[...] todas las historias se contarían de otro modo, el futuro sería 

impredecible, las fuerzas históricas cambiarían, cambiarán, de manos, de 

cuerpos, otro pensamiento aún no pensable, transformará el funcionamiento 

de toda sociedad. De hecho vivimos precisamente esta época en que la base 
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conceptual de una cultura milenaria está siendo minada por millones de 

topos de uma especie nunca conocida. Cuando ellas despierten de entre los  

muertos, de entre las palabras, de entre las leyes (idem, 2001, p. 16-17).16 

 

Na concepção de Cixous, existe um vínculo intríseco entre o filosófico, o literário e o 

falocêntrico. De acordo com seu pensamento, “lo filosófico se construye a partir del 

somentimento de la mujer. Subordinación de lo femienino al orden masculino [...]17” (idem). 

Na verdade, para Cixous, a mulher sempre foi o outro, na relação de alteridade, sob o qual não 

se teoriza e que, assim, escapa ao entendimento, mas que na História se afirma e tem muito a 

dizer.  

O predomínio do discurso do falocentrismo na História significou o conhecimento por 

longo tempo, de uma única versão da própria história, de “una identidad: la do hombre” 

(idem, p. 36).  Para Cixous, todas as formas de pensar a história do poder, o discurso e a 

dominação masculina e o equipamento ideológico do Estado, não podem passar 

desapercebidos, pois têm sua eficácia. No entanto, assevera a referida estudiosa, que é 

“llegado el momento de cambiar. De inventar la otra historia18” (idem). Passemos, então, à 

tentativa de perceber parte dessa nova história se desenhando, a partir do delineamento de 

questões no palco da relação entre autoria feminina, cânone e cordel. 

 

4.2   AUTORIA FEMININA, CORDEL E CÂNONE 

 

Ao refletir sobre a histórica exclusão social e opressão feminina, Santos (2009, p. 77) 

considera que o elemento contributivo maior para tal situação da mulher consistiu num 

discurso patriarcalista conservador – como já visto – que foi sendo construído ao longo do 

tempo, “repetido pelos espaços de legitimação”. Devido à sua intensidade, tal discurso 

ocasionou um generalizado “desprezo para com as contribuições de autoria de mulheres”, 

atingindo diversos setores da Literatura, até mesmo o dos folhetos cordelísticos.  

Para Santos, ressalte-se, folheto e cordel são vistos como sinônimos, servindo para 

designar a poesia que vem do mundo das vozes, impressa. Apesar disso, essa estudiosa 

prefere delinear ainda mais a forma como compreende esses termos, mostrando o folheto 

                                                 
16 Tradução nossa: “[...] todas as histórias seriam contadas de outro modo, o futuro seria imprevisível , as forças 

históricas mudariam, mudariam, de mãos, de corpos, outro pensamento ainda não pensado, transformará o 

funcionamento de toda a sociedade. De fato, vivemos precisamente este período em que a base conceptual de 

uma cultura milenar está sendo minada por milhões de topos de uma espécie nunca conhecida.” 
17 Tradução nossa: “o filosófico se constrói a partir do assujeitamento da mulher. Subordinação do feminino a 

ordem masculina”. 
18 Tradução nossa: “[...] chegado o momento de mudar, de inventar a outra história”. 
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“mais próximo do universo dos poetas cantadores” e o cordel como lexia da qual se valem ou 

preferem “os estudos críticos do cânone” (p. 24).  

Valendo-se da análise de um conjunto de cartas endereçadas às poetisas da região do 

Cariri no Estado do Ceará, que acabaram por circular bastante entre pesquisadores da 

literatura de cordel, principalmente na década de 70 do século XX, e conhecedora do contexto 

de banalização historicista da figura da mulher escritora, Santos discute os motivos que 

configuraram a “não inclusão das produções de autoria feminina, nos estudos críticos” (p. 64). 

 Para a respectiva autora, se não fosse já suficiente 

 

o fato de terem sido as principais vítimas dos altos índices de analfabetismo, 

sobretudo nas sociedades agrárias – elemento pelo qual se soma a sua 

exclusão das literaturas escritas, entre outros –, quando as mulheres que em 

geral vinham do campo, tiveram a oportunidade de acesso aos códigos da 

escrita, elas se depararam com as ideologias criadas por aqueles estudiosos 

que propagaram que suas produções não seriam legítimas por serem “antes 

alfabetizadas”.  
 

Nesse sentido, a ideia de letramento é apontada por Santos como algo “novo e 

extremamente relevante”, o que vai marcar, de modo considerável, uma série de mudanças na 

década de 70 do século XX. Mudanças que afetaram o sistema de ensino no Brasil, a política 

educacional e seu papel na sociedade. Algo que conseguiu se espalhar por diversos setores 

sociais, atingindo, conforme sinaliza Santos, o cordel, apresentando aos teóricos da Literatura, 

grandes problemáticas, sobre as quais se exige boas doses de reflexão e de muito bom senso.  

Uma das maiores dessas diz respeito ao fato de tais estudiosos estarem acostumados à 

definição que se atribuía ao termo popular como sendo, de acordo com o pensamento de 

Santos, uma espécie de “produto das práticas de pessoas ágrafas ou semi ágrafas”. A partir da 

ideia de letramento, então, “ao se depararem com as mudanças provenientes da sociedade 

local e mundial, tiveram dificuldades em compreender essa realidade e permaneceram 

fechados em suas concepções atemporais” (p. 78). 

Os estudiosos, então, negaram-se em aceitar as diferenças que o novo contexto lhes 

apresentava e impunha. Alguns achavam inclusive que a entrada da mulher nessa seara era 

apenas a de tomar o estilo, a forma, a estética dos cordéis de autoria masculina como uma 

espécie de modelo para desenvolver os seus, portanto, sempre numa prática de plágio, sem o 

inovadorismo ou a criatividade literária tão comuns, achava-se, ao homem. Sob esses termos, 

a mulher que se aventurava no cordel era uma imitadora, uma especialista na arte do plágio. 

Essa ideia foi veiculada em virtude de, por bastante tempo, ter se considerado que os 

cordéis, por estarem impressos, seriam elaborados, de modo exclusivo, pelos poetas dotados 
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de cultura letrada, ou seja, por pessoas que tinham formação escolar adequada. A partir do 

momento em que ficou evidenciado que esses folhetos, na verdade, eram produzidos, em sua 

grande maioria, por pessoas pouco abastadas economicamente e que quase ou nenhuma 

instrução escolar tiveram, portanto não dominavam as práticas da escrita, e que boa parte das 

histórias narradas nos cordéis foram transmitidas oralmente, houve uma ruptura na forma de 

encarar esses folhetos e no modo de tratá-los à luz da literatura. Os teóricos literários ficaram 

quase que atônitos. Nas palavras de Galvão (2005, p. 370), registrou-se em folhetos o que a 

oralidade já disseminava, algo alcançado mediante estudos da área da oralidade. Galvão 

conclui, então, que os folhetos cordelísticos “[...] parecem estar muito mais vinculados a 

práticas orais de socialização do escrito, à circulação do manuscrito e a modos não escolares 

de aprendizagem”. 

Nos termos postos, o critério utilizado para definir se um autor de cordel seria 

verdadeiramente um poeta popular – autêntico analfabeto ou semi alfabetizado – ou apenas 

um imitador do modelo estabelecido pela tradição popular de se fazer cordel, como bem 

explica Santos (2009, p. 78), centrar-se-ia num único fator: “a posição de analfabeto”. Esse 

aspecto seria o suficiente para definir e identificar um “autor popular”. 

Já na década de 70 do século XX, tinha-se conhecimento de “cordelistas não 

autênticos”, ou seja, indivíduos escolarizados que se dedicavam à produção escrita de 

folhetos. O fator escolarização, portanto, os excluía de qualquer tentativa de pertença ao rol 

popular, ao mesmo tempo em que os colocava como idealizadores/fundadores de uma nova 

literatura de cordel: a dos poetas não populares. 

Tal ponto serviu de elemento para que muitos estudiosos ou simpatizantes do “cordel 

autêntico” tachassem essa nova vertente de folhetos, de desprovida de características 

essenciais ao cordel, tais como a “espontaneidade” e a “naturalidade”, fatores citados por 

Santos, a partir da leitura que realizou em documentação epistolar da década de 70 do século 

passado. Tem-se, assim, por parte desses estudiosos, uma espécie de declaração em que se 

posicionam “implicitamente, em nome da defesa romântica de poetas ágrafos”, pondo em 

foco “o descaso por que passam esses poetas ao não terem acesso aos códigos da escrita”.  

Para muitos estudiosos, quando poetas ágrafos ascendem ao domínio da escrita, 

tornando-se alfabetizados, sua poética acaba sendo ainda mais desprestigiada, diminuindo 

significativamente sua importância, sua forma de expressão popular em essência. Tomando 

uma carta de Diegues Jr., datada de 21 de junho de 1977, Santos (2009, p.78) mostra que, para 

ele, a produção de poetas feita a partir do momento em que deixaram a condição de ágrafos 
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para a inserção no mundo da escrita, estaria fora do “folclórico”, passando ao “para-

folclórico” ou nem mesmo a isso. 

Cordéis de poetas não mais ágrafos veiculam em seus versos novos hábitos, novas 

marcas advindas do contato desses com o universo da escrita, que os fazem distanciar das 

características de obras de um poeta da oralidade “do qual o texto impresso é espelho direto 

dessa voz” (SANTOS, 2009, p. 36).  

Tal visão preconceituosa da historiografia é de autoria de um grupo de pesquisadores 

que respondem pela publicização dessa poética, considerando os cordelistas como “poetas 

humildes do cordel” (CURRAN, 1987, p. 35) que expressaram nesse “pequeno gênero” 

(CURRAN, 1973, p. 11) tudo que viam, ouviam ou experenciaram, através dos sentidos e do 

conhecimento que dispunham, numa apreensão do mundo pela oralidade. Nessa tela, fica mais 

que evidente o fato de poetas ágrafos jamais poderem ascender, pois se descaracterizariam 

“de suas origens ‘primitivas’ tão importantes para a demonstração desse universo construído 

como ‘popular’” (SANTOS, 2009, p. 36). 

Diante de todo esse quadro, percebem-se nas considerações dos pesquisadores que 

apregoam a desvalorização da poética de autores que passaram da condição de ágrafos para 

alfabetizados, um conjunto de elementos que contribuíram, sobremaneira, “para interditar a 

participação feminina” no terreno da produção cordelista. Nas palavras de Santos, 

 

Isso ocorre porque, de fato, as mulheres só passaram a publicar seus folhetos 

a partir tanto de sua inserção no mercado de trabalho como a partir do 

momento em que tiveram acesso aos códigos da escrita. Estes foram dois 

processos combinados que se deram para a territorialização das vozes 

femininas no campo do cordel. Até então, mesmo vivendo dentro desse 

contexto e embora criando oralmente suas poesias, elas não tiveram como 

usufruir dos mesmos direitos ao espaço público como os homens (idem, p. 

36). 
 

Vale destacar, nesse viés, que na história do cordel a letra e a voz das mulheres quase 

não eram publicadas, pelo fato de a maioria delas não dominar as práticas, sobretudo as 

sertanejas, da leitura e da escrita. Isso fez com que a mulher procurasse outros meios de se 

expressar, de impor sua voz. Daí, algumas terem se dedicado ao repente acompanhado de 

viola, como o caso de Vovó Pangula, mulher humilde que, com sua voz e viola, enfrentou e 

venceu preconceitos, conseguindo assegurar sua expressão, como bem apresenta Santos que 

continua: desse modo, já que não sabiam escrever as mulheres decidiram cantar. Para tanto, 

elas “desafiaram os acordes da realidade, [...] enfrentando o lugar público e conflituoso, 
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destilando suas peripécias em um mundo que mais parecia ser somente de homens” (idem, 

ibidem). 
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5  A HISTÓRIA DO CORDEL: DISCUSSÃO SOBRE A ORIGEM  

 

 

Ultimamente tem crescido bastante o interesse de estudantes, educadores e 

pesquisadores do Brasil e de instituições de ensino de países da Europa pelo estudo 

sistemático da Literatura de Cordel. No cenário brasileiro, a Região Nordeste, notadamente os 

Estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte, concentra a maior parte das 

pesquisas que investigam ou exploram esse gênero literário. Grupos de estudos, eventos 

acadêmicos conceituados como os congressos nacionais da Associação Brasileira de 

Linguística – ABRALIN, do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Nordeste – 

GELNE e da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística – 

ANPOLL, só para citar alguns, têm dedicado espaço considerável ao aprofundamento e 

divulgação de pesquisas sobre cordéis.  

De acordo com Viana (2010, p. 05), o cordel consiste num “poderoso veículo de 

comunicação de massas, que já foi oportunamente batizado de ‘professor folheto’”. Para o 

referido autor, esse gênero tem respondido, “durante muitos anos, pela alfabetização de 

milhares de nordestinos” (idem), tendo em vista que, em muitos casos, os folhetos acabaram 

se tornando, em algumas localidades do Nordeste, o “único tipo de leitura a que tinham acesso 

as populações rurais na primeira metade do século XX”.  

Não é, por acaso, portanto, que ele vem sendo largamente utilizado nas escolas do 

Ensino Fundamental e do Médio, como ferramenta pedagógica para estimular os alunos ao 

estudo e a um contato mais íntimo com as práticas da oralidade e da escritura, embora, como 

bem apontam Marinho e Pinheiro (2012, p. 08), a literatura popular nem sempre é “tratada de 

forma adequada quando elevada ao estatuto de objeto de ensino”. Muitos profissionais da 

educação acabam cometendo graves erros nesse sentido. Um deles é o de não levar em conta 

“as especificidades desse tipo de produção artística” (p. 11-12). 

O cordel é um gênero literário e artístico importante, mas não mais exclusivo da 

Literatura. Ultimamente, ele tem sido usado como pretexto ou como recurso estético por 

vários segmentos da sociedade, numa perspectiva multimodal. Um dos que mais o exploram 

é, sem dúvida, o meio publicitário, por isso tem sido comum encontrar campanhas de diversas 

empresas públicas e privadas valendo-se da tradição e dos aspectos da estética cordelista para 

divulgar seus produtos, serviços e vantagens.  

Apesar de toda essa visualidade que a literatura popular tem alcançado, poucos 

conhecem sua trajetória e aspectos. Por isso faz-se necessário inquirir sobre alguns pontos que 

há muito têm gerado dúvidas e provocado equívocos. O primeiro corresponde à origem do 
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cordel e a forma que seu suporte – a disposição em pequenos folhetos – tomou; o segundo diz 

respeito à chegada do cordel ao Brasil e os motivos pelos quais se fixou tão intensamente no 

solo nordestino. Embora não seja intenção aqui delinear em explanações detalhadas sobre 

essas questões, tentar-se-á, a seguir, apresentar apenas uma noção clara sobre elas o que se 

julga indispensável para entender melhor a tradição que envolve e da qual é partícipe o corpus 

eleito para esta pesquisa. 

Dizer que para muitos estudiosos, o cordel surgiu na Europa no século XVII, marcado 

por uma forma editorial de baixo custo, o que colaborou para que atingisse todas as classes 

sociais da época, alcançando, inclusive, contingente significativo da população, não é 

suficiente. Para entender melhor a história do cordel é preciso uma rápida caminhada pelas 

produções poéticas da Idade Média.  

Durante os séculos que a compreendem, o que para a maioria dos historiadores vai do 

século V ao XV, era comum os poetas visitarem cidades, castelos, feudos e povoados, muitas 

vezes seguindo o ciclo de festas religiosas e demais eventos importantes da época, levando a 

todos sua arte, sobretudo poesia e música, respondendo diretamente por parte significativa das 

atividades culturais do período. Esses poetas, organizados hierarquicamente pela sociedade, 

vinham de diversas classes sociais e possuíam nomes específicos a depender das atividades 

que executavam. Daí se ter o trovador, o jogral, o menestrel e o segrel. Passemos a delinear 

especificamente cada um desses. 

De descendência nobre, o trovador era visto como o mais completo artista. Tinha por  

principais responsabilidades: compor e interpretar suas próprias composições, sem por isso 

cobrar ainda que “versejasse nas cortes e tivesse como público alvo a aristocracia, suas 

composições tinham um sabor popular” (QUEIROZ, 2006, p. 21). Os jograis eram de classe 

social menos abastada, artistas itinerantes que exerciam diversas funções, desde 

“saltimbancos, músicos, atores mímicos, a apresentadores de marionetes ou de animais 

adestrados” (idem). Quanto aos menestréis, consistiam num tipo de jogral, cuja função maior 

era a de divertir a alta nobreza, interpretando as composições poéticas dos trovadores. O 

segrel, poeta de pequena nobreza, estava entre o trovador e o jogral, vagava cantando suas 

composições em troca de pagamento. Em linhas gerais, como pontua Queiroz, assentava-se 

“na esfera do canto popular, por meio de romances, pastorelas, canções de gesta, de danças e 

de primavera” (idem, ibidem).  

A tradição oral exerceu papel crucial nesse momento, pois correspondia ao meio mais 

utilizado para disseminação e fixação das expressões literárias. Basta tomar como exemplo a 

poesia de caráter heróico, uma das primeiras manifestações na vertente da literatura. De 
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acordo com Queiroz (2006), a harmonia, o ritmo e os processos sonoros e semânticos 

proporcionados pela estrutura dos segmentos melódicos desse tipo poético, foram 

“responsáveis pela preservação do texto pela memória, em comunidades em que poucos 

sabiam ler” (p.21). Dessa forma, se justificam os motivos pelos quais se elegia, 

preferencialmente, “a métrica breve, a redondilha, a endecha, enfatizando os temas elevados, 

e ainda o apelo às figuras sonoras, que compõem o conjunto de elementos estruturais de 

processos estilísticos de criação popular” (idem).  

Note-se que, se comparadas com as histórias narradas nos cordéis portugueses e nos 

nordestinos, por exemplo, tem-se como uma das temáticas centrais a heroicização do mais 

forte, do perspicaz, do audacioso/valente, uma espécie de exaltação à figura daquele que 

sempre vence o mais fraco. Ora, isso é o que de fato acontecia nos enredos das poesias 

heróicas, ou seja, uma tentativa de “transfiguração de histórias, criando mitos e lendas”, o que 

acaba por promover uma “consciência coletiva para perpetuar a memória e tecer o vínculo 

tradicional”. Assim, os heróis populares terminam sendo mitificados, “transfigurados e 

recriados” como personagens míticos, e em seus feitos “se estabilizam elementos da lenda e 

da tradição” (p. 21-22).  

Conforme reflete Queiroz, o povo necessita da narração com o intuito de evidenciar 

ideais, fomentando a criação de figuras para representá-las simbolicamente, algo que acaba 

territorializado no cordel. Através da narrativa, é possível expressar 

 

o pensamento, sentimento e ação: o herói existe em função do episódio e o 

episódio ganha sentido pela gesta que o imortaliza. A gesta não vive 

isoladamente. Cada motivo está ligado a um uso, cada variante pode ser a 

interpretação de um costume, incorporando a cultura material, que por sua 

vez se torna natural de um tempo e de um espaço. As aventuras de Carlos 

Magno e a canção de Rolando, trazidas para o Brasil pelos portugueses, são 

exemplos de como as lendas se perpetuam, existindo abundante literatura de 

cordel sobre o tema, que se recria em várias edições através do tempo. 

(QUEIROZ, 2006, p. 22-23). 

 

Algo interessante de pontuar é que a poesia dos trovadores não apresentava apenas 

“heróis fantásticos e batalhas intermináveis de lanças e espadas”. Também contemplava duas 

temáticas universais, bastante cantadas e poetizadas: o amor e a mulher. Esta era tida como a 

musa, a amiga e companheira, sempre portadora de ternura e beleza, mote para o heroísmo, 

verdadeiro “troféu e dona dos cavaleiros”. Os poemas dos menestréis surgem nesse contexto, 

evidenciando o chamado amor cortês.  
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A partir do século XIII, a poética e a produção trovadoresca começam a declinar e 

transformaram-se numa espécie de literatura dirigida. Os trovadores passaram a cantar o culto 

à Virgem Maria em conformidade com as preceituações da Igreja Católica, conservando o 

serviço cavalheiresco “prestado pelo vassalo à sua dama” que apenas foi substituído pelo 

culto dos fiéis à Santíssima Virgem Mãe. Desse modo, tem-se uma modificação importante 

no modo como a imagem da mulher era tratada na lírica medieval. Algo que marcou 

decisivamente a produção literária da Idade Média. As folhas soltas, os folhetos e breviários 

traziam tais poemas avulsamente, mas a maioria era cantada e ganhava a mente dos ouvintes, 

entrando para a memória literária. 

 

5.1 O CORDEL NO ALÉM MAR 

 

Entre os séculos XVI e XVIII, de acordo com Linhares (2006, p. 02), a literatura de 

cordel teve grande sucesso em Portugal. Os textos cordelísticos 

 

[...] podiam ser em verso ou prosa, não sendo invulgar tratar-se de peças de 

teatro, e versavam sobre os mais variados temas. Encontram-se farsas, 

historietas, contos fantásticos, escritos de fundo histórico moralizantes, etc., 

não só de autores anônimos, mas também daqueles que, assim, viram a sua 

obra vendida a preço, como Gil Vicente e Antônio José da Silva, o Judeu. 

Exemplos conhecidos de literatura de Cordel são histórias de Carlos Magno 

e os Doze Pares de França, A princesa Magalona, histórias de João de 

Calais e A Donzela Teodora (LINHARES, 2006). 

 

O Cordel, no entanto, não ficou restrito a Portugal, ele alcançou alguns países 

europeus, tornando-se, desse modo, “uma literatura articulada de formas diferentes”, 

conforme pontuam Santana e Batista (2006, p. 02). Na França, ele recebeu o nome de 

“Litterature de Colportage” por ser transportado em mochilas, como acontecia com jornais, 

enfeites femininos, entre outros, configurando-se numa literatura volante dirigida ao meio 

rural.  

Nas cidades francesas, a divulgação era realizada através dos jornais de sátira, dos 

populares ou dos denominados “Canard”. Em outros países europeus, a exemplo da Inglaterra, 

Holanda e Alemanha, o cordel apresentava grandes semelhanças com os produzidos na região 

Nordeste Brasileira, “eram também iguais na forma literária escrita, na visual e suas capas 

traziam xilogravuras que fixavam aspectos do tema tratado” (idem). 

Toda essa leitura da origem do cordel tem, há muito tempo, tomado conta do 

imaginário popular, sendo aceita sem contestações. Numa reflexão sobre as pesquisas de 
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Diegues Jr (1986), Santos (2009, p. 48) deixa isso bem claro, ao explicitar que os estudos 

desenvolvidos pela Fundação Casa de Rui Barbosa – FCRB “apresentaram o folheto como 

tendo ‘raízes lusitanas’ (DIEGUES JR. 1986), e transformaram essa convicção em verdade 

‘incontestável’”. De fato, a história imperante é a de que os cordéis seriam, como se tem 

disseminado, de origem portuguesa, provenientes da tradição do romanceiro medieval, como 

visto, e que teriam vindo para o Brasil de modo totalmente “natural [...], com o colono 

português”.  

Santos (2009, p. 48-49) faz ressalvas importantes a se considerar nesse campo. Para 

essa estudiosa,  

 

[...] se “em Portugal já era conhecido com esse mesmo nome” (BORGES, 

2004, p.23), por serem pendurados em um cordão, o cordel na realidade 

brasileira nunca teve o mesmo significado para o público nordestino. Eram 

os folhetos colocados no chão ou em barracas, sendo chamados de verso, 

folheto, romance, entre outros, até pelo menos a década de 1960, quando se 

iniciam os estudos críticos da FCRB que culminou e consolidou um cânone 

nessa área, passando os poetas a divulgarem o folheto, a partir de então, 

como sendo literatura de cordel (SANTOS, 2009, p. 48). 

 

Na visão do pesquisador Almeida (2004), a denominação literatura de cordel surgiu 

com os eruditos ou semi-eruditos que acreditavam que os folhetos eram sempre expostos à 

venda presos num cordão. Prática que não se configura verdade incontestável, uma vez que 

tenha sido registrada, apenas, muito recentemente. Para Santos (2009, p. 48), os cordéis 

sempre “foram expostos à venda em tampas de malas, em lonas e esteiras estendidas no chão 

ou em bancos de feiras”.  

 

5.2 O NODESTE BRASILEIRO: TERRA DE CORDEL 

 

O cordel confeccionado no Brasil apresenta-se de forma distinta daquele encontrado 

em Portugal. Diferenças que, conforme Santos (2009, p. 49), se operam em dimensões como 

nome, sentido e forma de venda. Sem levar em conta esse plano de diferenciação, houve por 

parte dos poetas a tomada desse termo, denominando a poética que produziam de “cordel”. 

Ainda em Santos, tal apropriação do termo não se manifestou aleatoriamente, pois “faz parte 

da estratégia do poeta folheteiro que vendo no termo ‘cordel’ um novo valor simbólico, passa 

a expor seus versos pendurados conforme a perspectiva divulgada pelos estudiosos” (idem).  

Abreu (2011), em seu livro Histórias de Cordéis e Folhetos, escrito em 1999 e agora 

em sua quarta edição, configura-se numa das pesquisadoras mais reconhecidas na área dos 



105 

 

estudos cordelísticos no Brasil. Intrigada com a disseminação de afirmações sobre a origem 

lusitana do cordel, passou a questionar tal versão desenvolvendo trabalho de cotejo entre o 

que denominou de “cordel” em Portugal e “folheto” no Brasil. Essa estudiosa demonstra o 

grande  erro que se tem cometido no palco da literatura ao se colocar as duas produções 

poéticas num mesmo plano. De acordo com seu pensamento, a tradição do cordel português 

“é fruto da imprensa e de um projeto editorial”. Ela ainda esclarece que se existem 

 

[...] semelhanças entre as narrativas orais e o cordel lusitano isto se deve, 

provavelmente, à imagem que os editores, autores e adaptadores faziam das 

competências de leitura de seu público, levando-os a optar por enredos e 

formas narrativas acessíveis a ampla gama de leitores, visando atingir 

mesmo aqueles com habilidades de leitura bastante incipiente (ABREU, 

1999, p. 70). 

 

De maneira distinta da literatura de cordel produzida em Portugal, caracterizada pela 

ausência de uniformidade, a que se realiza no Brasil, notadamente no Nordeste Brasileiro, é 

dotada de codificação adequada.  Na ótica de Abreu, é possível acompanhar o processo de 

constituição do cordel, a partir do momento em que se procede um exame dos folhetos 

publicados entre finais do século XIX e os últimos anos da década de 1920, período no qual 

“se definem as características fundamentais dessa literatura, chegando-se a uma forma 

‘canônica’” (ABREU, 1999, p.73).  

Embora, não se tenha estudado bem a história da origem e das caracterizações do 

cordel, como bem pontua Saraiva (2004, p.127), algo ainda a ser escrito, a tese mais aceita é, 

de fato, a de que Portugal seria a matriz do folheto no Brasil, embora, conforme Diegues Jr 

(1986) aponte, tal origem não tenha sido “única”. Desse modo, no Nordeste brasileiro, o 

cordel acabou por se encontrar com uma outra forma cultural de origem africana, relacionada 

aos “akpalôs escravizados e às mulheres, negras velhas hábeis na arte de contar “estórias, 

narradoras fecundas de décimas ou sextilhas” (DIEGUES JR, 1986, p. 11).  

A hipótese da origem árabe para os cordéis também aparece em voga. Os árabes com 

toda sua “maravilhosa floração da sabedoria e da arte” invadiram a Península Ibérica e ali 

permaneceram por 800 anos. Tempos depois se expandiram pela América do Sul, dando lugar 

a um questionamento que tem levado muitos estudiosos: o de que importantes contribuições 

da cultura árabe possam ser encontradas em localidades onde não há registro de árabes como 

imigrantes ou colonizadores (SANTOS, 2009, p. 51). 

Nesse sentido se tem considerado, conforme as disposições de Santos, que no palco 

dos estudos orais, o cordel, enquanto uma poética da voz, viria de vários lugares, como as 



106 

 

vozes trazidas pelos portugueses, espanhóis, africanos, holandeses, árabes e tantos outros 

dotados de estratégias orais de composição.  

No Brasil, um conjunto de fatores sociais e a “adaptação mais estável do português e 

do africano escravo no Nordeste contribuíram para que a região fosse o ambiente ideal para o 

surgimento desse tipo de literatura popular” (QUEIROZ, 2006, p. 36). O folheto circulava 

como uma espécie de veículo de comunicação literária. Terra (1983) considera, embora não 

tencione classificações, que o cordel abarca a seguinte tipologia:  

 

os poemas publicados em folhetos entre 1904 e 1930, podem ser reunidos 

em três grupos. O primeiro abrange os desafios que comumente 

compreendem marcos, descrições geográficas e ABCs [...] O segundo grupo 

é constituído por romances e histórias. Esta designação genérica encobre 

uma variedade de narrativas que abrange desde Carlos Magno e os Doze 

Pares da França a contos maravilhosos. O terceiro grupo, o mais numeroso, 

constituído pelos poemas de época, comporta pelo menos dois 

agrupamentos. No primeiro estariam os poemas sobre movimentos sociais e 

políticos, como cangaço e ‘salvações do Norte’, no segundo, os protestos [...] 

e as críticas de costumes (idem, p. 59). 

  

Inúmeras foram as tentativas de classificar a Literatura de Cordel, sem causar grande 

repercussão na literatura popular. Em geral, no Nordeste do Brasil, as histórias trazem, como 

relaciona Queiroz (2006, p. 37), a luta do nordestino contra as secas, o movimento do 

cangaço, “profecias, milagres, festas religiosas, Padre Cícero, o sobrenatural; [...] casos de 

época, crimes, eleições, sátira política e social, crítica de costumes”, além de composições 

abrangendo “os ciclos heróico, maravilhoso, religioso e de moralidade, cômico, satírico e 

picaresco, de circunstância e histórico, de amor e fidelidade” (idem).  

Como instrumento informativo, o cordel favoreceu a divulgação de acontecimentos 

históricos como a Guerra de Canudos, os conflitos no cangaço, a seca. Não foram esquecidas 

histórias ligadas à “assombração, trancoso, humor, amor, adivinhas, gestas, provérbios etc, e 

posteriormente, campanhas políticas e publicitárias, dentre outros” (idem, p. 37-38).  

No que compreende ao aspecto formal, o poeta nordestino tenta se voltar para a 

“tradição medieval dos trovadores” a fim de confeccionar sua poesia. Daí procurar, como 

aponta Abreu (2011, p. 110) valer-se de “quadras, décimas, redondilhas, [...] no repertório 

tanto escrito como cantado do poeta popular”. O tamanho do folheto também era fixado, não 

devendo ultrapassar dos 11 aos 16 centímetros, sob pena, de perder a característica essencial 

do cordel. 

Abreu, por fim, faz algumas sinalizações relevantes sobre as normas de confecção de 

cordéis nos moldes tradicionais. Para tanto, se vale da transcrição de trechos de um artigo do 
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poeta Rodolfo Coelho Cavalcante, cujo título é “Como fazer versos”, publicado no Correio 

Popular, de Campinas, agosto de 1982, como se reproduz a seguir. 

 

Não adianta o poeta mostrar eruditismo sem colocar as palavras difíceis em 

seus respectivos lugares. O cordel sempre foi um veículo de aceitação nos 

meios rurais e nas camadas chamadas populares, porém precisa arte e técnica 

de quem escreve. Um folheto mal rimado e desmetrificado é um dinheiro 

perdido de quem empresa a sua edição. Existem folhetos que se tornam 

clássicos, quer pelo seu conteúdo, quer pela sua versificação. Precisa 

também muito cuidado na colocação do título, que deve ser rápido, sucinto e 

ter seu “ponto focal” de atração para os leitores.  

 

Como se observa, o poeta Rodolfo Coelho Cavalcante acaba por refletir sobre um 

conjunto de características particulares à arte de fazer cordel, a fim de o cordelista não 

incorrer em prejuízos financeiros. O excerto demonstra que o poeta tem conhecimento de que 

no âmbito da literatura cordelista, têm-se obras que conseguem lograr posição de “clássicos”, 

ou seja, há aqui a noção nítida de um cânone, mostrando que há cordéis superiores a outros 

desse gênero em qualidade literária. 

 

5.3  LITERATURA DE CORDEL NA BAHIA: POR UM OLHAR PRÉVIO 

 

Vinda de Portugal, a Literatura de Cordel chegou ao Brasil no século XVI, mais 

precisamente em Salvador, na Bahia, “no balaio e no coração dos nossos colonizadores”, 

instalando-se nessa terra e dela se espalhando para os demais estados do Nordeste do país. 

Salvador era a capital da colônia portuguesa e estava começando sua vida de cidade, 

despontando como ponto de convergência natural de todas as culturas, como de fato 

permaneceu até 1763, quando a sede da colônia foi transferida para o Rio de Janeiro.  

Alguns pesquisadores apontam que os poetas “de bancada” ou “de gabinete”, como na 

realidade ficaram conhecidos os autores da literatura de cordel no período colonial brasileiro, 

eram de nacionalidade estrangeira, sobretudo portuguesa. Demorou, de fato, emergirem 

cordelistas nascidos no Brasil. Somente por volta de 1750 é que figuraram “os primeiros vates 

da Literatura de Cordel na modalidade oral. Ainda muito tímida, de pouca expressão, quase 

que engatinhando e desprovida de nome, essa literatura acabou sendo identificada como 

poesia popular. 

De Salvador, no Recôncavo Baiano, os cordéis irradiaram também para o Sul da 

Bahia, notadamente para as sedes e povoados localizados nessas terras. Pouco se sabe e, de 

certo, é muito improvável que se consiga refazer a rota do cordel nas terras baianas, no 
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entanto, o que se pode notar é que, até hoje, em cada uma das sete mesorregiões em que se 

encontra dividida a Bahia, existe e persiste fortemente, redutos da Literatura de Cordel.  

O território do Sul da Bahia corresponde a uma das mais importantes das sete 

mesorregiões desse Estado. Ele é  formado pela união de setenta municípios agrupados em 

três microrregiões: a do Baixo Sul, a do Extremo Sul e a Sul-baiana. Esta última corresponde 

a uma das mais importantes dessas microrregiões.  

Historicamente conhecida pelo destaque alcançado em excelência na produção do 

cacau, depois da crise que devastou quase que por completo as lavouras cacaueiras no início 

da década de 90 do século XX, essa região tem hoje na diversidade agrícola, no comércio e no 

turismo, suas principais fontes de renda. Por ter se tornado polo comercial em franca 

ascensão, e contar com belas praias e com a exuberância dos filões de Mata Atlântica que 

ainda preserva, tem logrado notável destaque no cenário estadual, nacional e internacional.  

Dentre as cidades que mais se destacam na Região Sul-baiana, está a de Ilhéus, 

cantada e projetada para todo o mundo pelo seu filho maior: o ilustre escritor Jorge Amado. 

Ilhéus congrega um espaço cultural privilegiado por ter sido palco, historicamente, de um rico 

cenário político, social, étnico e cultural, que dada a forma como bem se articularam, puderam 

servir de palco para a formação de identidades bem consolidadas.  

Como se sabe, a Literatura se configura em elemento que distingue um povo, que 

reflete sua realidade e lhe confere identidade. Nesses termos, Ilhéus e toda a faixa territorial 

que a circunvizinha, conhecida como Região Grapiúna, possui características que lhes são 

próprias, que a identificam. Algo que não está apenas presente nos livros de seus grandes 

autores – como Adonias Filho, Cyro de Matos, Euclides Neto, Ruy Póvoas e, como 

mencionado, o mais festejado deles, Jorge Amado –, mas também na arquitetura, nos 

monumentos da cidade, na memória preservada pelo acervo documental do Município, e, 

ainda, no imaginário de sua gente, das pessoas simples que compõem o elenco das obras 

literárias que fizeram ouvir em todo mundo a  voz desta região, e que continuam servindo de 

inspiração para os autores e poetas regionais de hoje. 

A História e a Literatura buscam valorizar as manifestações diversas e o patrimônio 

cultural de um povo ou localidade, como item ou bem fundamental capaz de representar a 

essência, a identidade e  tradição de um dado lugar. As obras literárias têm a capacidade de 

fazer eternizar no imaginário do leitor a riqueza e os valores éticos e culturais de uma gente, é 

assim que se consegue divulgar com eficiência uma região ou localidade. Nesse sentido, a 

literatura amadiana conseguiu alcançar os quatro cantos do mundo, divulgando a região sul-

baiana, suas belezas, seu povo e a identidade que o marca, com uma maestria sem par. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o
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Essa terra e sua gente ganharam nas páginas dos romances de Jorge Amado, 

vivacidade, leveza e brilho que acabaram por encantar turistas do mundo inteiro. Nessa 

perspectiva, a literatura é capaz de retratar os aspectos próprios de uma cidade e de seus 

moradores, recuperando-os e preservando-os todos pela memória, pelo ideário individual e 

coletivo. De acordo com Menezes (2009, p 54), o quadro identitário bem construído não 

apenas por Jorge Amado, mas por autores outros baianos, desperta a atenção e o interesse de 

turistas nacionais e internacionais que adentram em Ilhéus, a fim de absorver toda a essência 

do lugar. 

 Ainda em Menezes, permite-se ao turista não somente olhar a cidade, conhecer sua 

cultura e sua história por meio das obras literárias que dela falam ou abordam. Permite-se a 

ele imaginar, ficcionalizar a cidade, sua gente, seus cenários, instigando-o a conhecer, de fato, 

a cultura e a história, desconstituindo ou reafirmando imagens que projetou sobre a cidade e 

seus habitantes. 

Nesse sentido, não só a literatura dita de prestígio, a dos escritores acima referidos, a 

de espaço já conquistado e reconhecido tem tomado conta do gosto popular, em matéria de 

região  Sul-Baiana. Ressalte-se que a Bahia em si, conforme dados da Academia Brasileira de 

Cordéis – ABCo e do Portal de Literatura de Cordel da Bahia – PLCBA, possui um número 

considerável de cordelistas até então cadastrados. A intenção de ambas as entidades é de 

promover a Literatura de Cordel, divulgar e permitir o acesso rápido do público aos autores e 

a seus livretos.  

No caso do PLCBA, além de partilhar da intenção da ABCo,  procura firmar-se na 

defesa da expressão cultural cordelista na Bahia, apresentando a todos os interessados, a 

“produção dos poetas populares nascidos, ou radicados, no Estado da Bahia”; expondo ainda 

suas obras, biografias, entrevistas e poesias e outros, numa difusão ao acesso à cultura 

imaterial da Bahia, aliando, para tanto, “tecnologia digital e cultura, um dos meios mais 

interessantes de tornar a informação globalizada, dinâmica e livre”. 

Nomes como José Gomes, Rodolfo Coelho Cavalcante, Antônio Carlos de Oliveira 

Barreto, Cuíca de Santo Amaro, Jurivaldo Alves, Luiz Natividade (cordelista e também 

principal xilogravurista baiano), Antônio Vieira, Antônio Ribeiro da Conceição (pseudônimo 

Bule Bule), Caboquinho, João Ramos, Carlos Joel, Elber Mota, Franklin Maxado 

‘Nordestino’, Gustavo Dourado, Gutemberg Santana, Jotacê Freitas, Leandro Tranquilino 

Pereira, Pardal do Jaguaripe, Sérgio Baialista, Maviel Melo, Osmar Machado Júnior, 

Jurivaldo Alves da Silva, Varneci Nascimento, Marco Haurélio, Valdeck Almeida de Jesus, 

Otacílio Teixeira, Gabriel Ferreira, Gabriel Archanjo – estes dois último, grandes 
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xilogravuristas –, João Augusto, Ségio Bahialista e  Abraão Batista, configuram-se no elenco 

masculino mais expressivo e conhecido do cordel baiano, apesar de apenas uma parte deles 

encontrar-se cadastrada no site do PLCBA  e nenhum na ABCo.  

No que diz respeito às mulheres, o número cadastrado delas é muito pequeno, cerca de 

cinco estão no site do PLCBA, apontadas como representantes de todo o Estado baiano, a 

saber: Ana Santana, Gilmara ‘Rasta’ Cláudia (pseudônimo Anastácia), Patrícia Oliveira, 

Catarina, Creusa Meira, Maisa Miranda. Todas elas, na maior parte, centradas na região do 

Recôncavo Baiano. Tem-se conhecimento também, embora não figure no banco de dados da 

ABCo nem do PCLBA, do nome de Sueli Valeriano, grande cordelista da cidade de Ituberá, 

com significativa produção nos moldes do cordel tradicional, no Baixo Sul da Bahia, portanto 

dentro da faixa da mesorregião Sul do Estado. Chama a atenção o fato de, em nenhum 

momento, aparecer ou ser citado o nome de Janete Lainha Coelho que, até o presente pode ser 

considerada   a única cordelista sul-baiana de expressiva produção, com cerca de 400 cordéis. 

Embora a Bahia não se encontre incluída na lista de grandes nomes da Cantoria de 

Repente, área de pouca expressão no Estado, em termos da produção de folhetos de cordel ela 

está bem servida, com um conjunto de cordelistas bastante atuante e participativo em eventos 

regionais, nacionais e, até, internacionais, contando ainda com poetas de “bancada” 

marcantes, a exemplo de Antonio Teodoro dos Santos e de Erotildes Miranda. Como bem 

pontua, Franklin Machado, jornalista, xilógrafo, compositor e poeta com vários livros de 

cordel publicados e atual vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de 

Santana, em artigo intitulado O atual Cordel Baiano19,  

 

[...] os poetas populares baianos dificilmente são citados por estudiosos da 

Literatura de Cordel, preferem escrever sobre o passado, sobre poetas de 

outros Estados ou sobre os que já faleceram. Assim não se comprometem e 

não demonstram desconhecimento. [...] Atualmente, a Bahia conta também 

com grandes xilógrafos de Cordel, como Luiz Natividade, Gabriel Arcanjo e 

F. Maxado, seguindo a escola de ilustradores: Sinézio Alves e Minelvino 

Francisco (MAXADO, 2011, p. 05). 

  

Pesquisador do cordel baiano e um dos produtores de eventos nessa área no Estado, 

Maxado nota a grande mudança sofrida na produção e na divulgação da Literatura de Cordel 

nos últimos tempos, diante do crescente desenvolvimento e avanço das redes sociais e dos 

recursos tecnológicos promovidos pela internet. Cordelistas mais novos “usam muito este 

recurso para divulgar, publicar e vender seus folhetos, como é o caso do poeta baiano Gustavo 

                                                 
19 Boletim Informativo do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, ano 19, n. 39, p. 05, jan. a ago. 2011. 
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Dourado, residente em Brasília” (idem). Em linha geral, o número de blogs e sites de 

cordelistas ou de eventos relacionados à Literatura de Cordel tem crescido consideravelmente. 

Outro ponto importante que menciona, corresponde ao pouco interesse do grande 

mercado editorial brasileiro pela Literatura de Cordel, o que se deve à desvalorização sofrida 

pelos folhetos, por esse tipo de expressão literária e pela falta de uma política eficiente de 

divulgação do cordel no país, de sua importância e valor literário e pedagógico, evitando que 

continue a ser alvo direto de preconceitos e de rechaças descabidas, sobretudo deflagradas por 

críticos literários. 

Convém lembrar que, embora a novela Cordel Encantado, recentemente veiculada pela 

Rede Globo, tenha ajudado, de certo modo, a valorizar o gênero cordel, muito ainda precisa 

ser feito para mostrar que não se trata de uma literatura marginal. As grandes editoras, apesar 

disso, continuam timidamente receptivas ao acolhimento de propostas de editoração de 

folhetos, pouco colaborando na preservação e promoção da Literatura de Cordel. Os 

cordelistas, por sua vez, sejam eles baianos, ou demais nordestinos como um todo, além de 

sofrerem com os preconceitos, têm de enfrentar ainda a concorrência de autores de outras 

regiões, onde o cordel, por vezes, nem ocupa papel de destaque, como no Sudeste e no Sul do 

País, e que acabam tendo espaço para publicação em tiragens mais volumosas, numa mostra 

de outro filão que parece prevalecer: a da resistência à figura do autor nordestino. 

 

Algumas editoras publicam e diversas livrarias os vendem em antologias ou 

em avulsos. Algumas procuram o filão das escolas, uma vez que o 

Ministério da Educação incluiu na matriz curricular a Literatura de Cordel. 

Isso enseja o aparecimento de autores sulistas, às vezes, deturpando os 

cânones desta Literatura, segundo muitos puristas (idem). 

 

Maxado também critica o fato de os grandes e antigos pontos de venda de cordéis, as 

feiras-livres, terem perdido espaço para os supermercados e os shoppings centers, comércio 

de discos, vídeos e cds em geral. Coisas essas que “fascinam e atraem pessoas para artigos de 

‘grife’ e, entre as quais, não consta o Cordel” (idem). A grande crítica do autor está no fato do 

deslubramento e do modo alienado com que o povo, sobretudo o da própria Bahia, tem se 

permitido levar pelas “modernagens”, deixando de “ler ou de adquirir objetos que remontam o 

seu passado tabaréu”.  

Há também uma ausência considerável de folhetos cordelísticos baianos em bancas de 

jornais, revistas e nas livrarias da própria Bahia, mesmo nos pontos turísticos de todo o 

Estado. Os cordéis de poetas contemporâneos baianos, portanto, “raramente são encontrados”. 

De fato, eles têm sido, ainda hoje, como no passado, “publicados artesanalmente e em 
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pequenas tiragens. Para completar [...] não chegam até os leitores da capital e os turistas, por 

conta da concorrência” (idem), como já especificado. 

O consolo, para Maxado, no entanto, reside em algo que parece ser bastante notório 

nos dias de hoje: a valorização por parte do público externo de nossa cultura, no tocante, aos 

folhetos.  

 

O Cordel e seus poetas baianos vencem fronteiras e são solicitados por 

povos mais cultos, principalmente o europeu. Afinal, ele é um dos traços do 

brasileiro descendente de portugueses, espanhóis, franceses, italianos, 

alemães, holandeses, ingleses e outros povos onde o Cordel reinou e que 

aqui vive e atualiza-se (idem, ibidem). 

 

 Como se pode observar, a partir do excerto acima, tem-se toda a indignação e crítica 

de Maxado. Esse sentimento de revolta, ganha corpo através do tom de desabafo ríspido desse 

estudioso. Além disso, uma informação importante se apresenta ainda no excerto: o cordel 

não pode ser visto como algo inerte, estático, pelo contrário, segundo dispõe Maxado, como 

todo gênero literário, o cordel está em atualização constante, sujeito a mudanças. 

 

5.4 LITERATURA DE CORDEL E SUL DA BAHIA: UMA HISTÓRIA A SER CONTADA 

 

Volte-se agora, com maior propriedade, o foco novamente para o Sul da Bahia onde os 

cordelistas também sofreram e têm enfretado todas as situações na primeira parte deste 

capítulo relatadas. Essa região possui uma cultura bastante consolidada, e quanto a isso não há 

discussão. Conforme aponta Maria Luiza Heine20, em entrevista ao jornal Diário de Ilhéus em 

29/03/2009, apesar de se ter uma cultura substanciosa e firmada, a região enfrenta uma grande 

dificuldade que é a de saber prestigiar e possibilitar que todos os promotores e artistas da 

cultura local se mantenham atuantes, permanecendo “vivos”. Algo que para ela não depende 

apenas do “poder público”, mas também “do incentivo da população”, pois “para a Cultura 

acontecer de forma continuada, a população deve estar envolvida”. 

Para essa estudiosa, a região Sul-Baiana é tomada por grandes expressões culturais. 

Em relação a Ilhéus, principalmente, é possível citar algumas manifestações centenárias nesse 

campo, “que, independentemente do apoio governamental permanecem ativas”, a exemplo da 

                                                 
20 Maria Luiza Heine nasceu no Rio de Janeiro e passou a morar em Ilhéus na década de 70. Formada em 

Filosofia pela antiga Fespi, hoje Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC, fez Especialização em História 

Regional e Mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional na UESC. É professora, filósofa, membro 

do Instituto Histórico e Geográfico de Ilhéus, da Academia de Letras de Ilhéus e da Sociedade de Defesa do 

Patrimônio Histórico de Ilhéus. 
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“devoção à Nossa Senhora das Vitórias que começou ainda no século XVI e continua até 

hoje”; o “Bacalhau do Barreto, mantida pelos estivadores”, o “Bumba meu Boi de Sambaituba 

e Urucutuca que tem perdurado por longo período de tempo, mas vem correndo o risco de 

desaparecer”. E cita mais algumas expressões da cultura local, como o 

 

[...] trabalho realizado pelos grupos afro Dilazenze e Mini-Congo, aqueles de 

Capoeira e muitos outros dignos do nosso aplauso. As escolas de ballet 

clássico, nossos músicos, nossas bandas, grupos de afoxé, terreiros de 

candomblé,  a Academia de Letras, o Instituto Histórico, o belíssimo 

trabalho do Teatro Popular de Ilhéus,  poetas e escritores. São esses grupos e 

pessoas que fazem a Cultura de Ilhéus. 
 

Como se pode verificar, o Sul da Bahia, notadamente a região Grapiúna, é 

extremamente rica em manifestações culturais. Também o é em aspectos literários, como 

outrora mencionou-se Euclides Neto, Jorge Amado, Cyro de Matos entre outros.  No que toca 

à Literatura de Cordel nesta região, não se trata de algo recente, uma vez que apresenta 

passado bem firmado, construído com trabalho e muito suor de poetas renomados, dos quais, 

tem merecido lugar, Minelvino Francisco Silva, considerado um dos grandes desbravadores 

do cordel neste recanto baiano e do qual, aqui, não se pode deixar de explanar um pouco, 

mesmo porque é tomado pela cordelista Janete Lainha Coelho, alvo de análise neste trabalho, 

como modelo de poeta a ser seguido, um de seus maiores inspiradores na lida com os 

folhetos. 

Popularmente conhecido como “O trovador apóstolo”, Minelvino Francisco Silva 

nasceu na fazenda Olhos d’Água de Belém, município baiano de Mundo Novo, em 

29/11/1927. Atuou como garimpeiro em Jacobina, onde viveu sua infância. Aos 21 anos 

mudou-se para Itabuna, desejoso de ascender economicamente em sua vida, atraído, de certo, 

pela fama da lavoura cacaueira, que já nessa época, ecoava por todo país e pelo mundo. A 

cidade de Itabuna e toda a Região Grapiúna, nesse instante, vive seu período áureo e sonha 

com um futuro de realizações e de sucessos. É nesse contexto de famigerado 

desenvolvimento, como bem aponta Rodrigues (2011, p. 02), “em meio aos causos de 

coronéis, jagunços e tocaias, que o jovem Minelvino Francisco Silva buscava a inspiração 

para desenvolver versos sobre a cidade que o recebera”. 

Vale a pena aqui uma rápida digressão para se entender melhor o sentimento do povo 

dessa faixa da Bahia e a preocupação do poeta cordelista Minelvino Francisco Silva em sua 

luta para contar e eternizar em versos tudo que via/ouvia, experenciava e sentia imerso nesse 

momento histórico de ascensão política e econômica, sobretudo no eixo grapiúna maior, que 
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compreende os municípios de Itabuna e Ilhéus. Cidades, onde a lavoura cacaueira alcançou 

recordes de produção jamais vistos e se estabeleceu não apenas no aspecto agrícola, mas, 

sobretudo, no social e no cultural, haja vista que tudo até a década de 80 do século XX, nessa 

região, girava em torno do cacau.  

Na realidade, o cultivo do cacau no eixo sul-baiano remonta ao século XVIII quando 

no ano de 1746, na fazenda Cubículo, município de Canavieiras, a 120km de Ilhéus, foram 

plantadas as primeiras mudas desse fruto vistoso, amarelado e de polpa suculenta, cujas  

sementes foram trazidas diretamente do Estado do Pará. Após a década de 1820, o cultivo 

despontou na economia regional. Em 1890 a região Sul-Baiana conquista destaque 

internacional, sendo a segunda em exportação de cacau no mundo. Não se pode esquecer, no 

entanto, que sob a “sombra” de todo esse desenvolvimento e projeção, inclusive da abertura 

de estradas, do incremento das fronteiras agrícolas e da significativa elevação no número de 

povoados, vilas e cidades, se deu também, a expulsão e/ou extermínio das populações 

indígenas e a destruição em massa de inúmeros trechos da Mata Atlântica. 

Apesar de tudo isso, a cultura gerada pelo cacau, nesta região, parece ser maior do que 

os entraves que as lavouras tenham causado. Uma cultura que não deseja ser esquecida, que, 

por isso, precisa ser estudada, falada, rememorada e expandida, indireta ou diretamente pela 

venda aos turistas que aqui chegam. 

É nesse sentido que Minelvino Francisco Silva, com suas rimas e de forma bem lúdica, 

versava sobre os fatos que aconteciam nessa região, sobretudo em Itabuna, por quem nutria 

grande ternura. O progresso desta cidade impressionava-o e, por isso estava sempre impresso 

em seus folhetos cordelísticos. Sua fama como trovador/poeta fora tamanha que até o prefeito, 

Dr. Francisco Ferreira da Silva, batizara a rua, em que Minelvino residia, conhecida como 

Rodagem de Pirangi, hoje Avenida Itajuípe, de Rua dos Trovadores, algo que o deixou por 

demais orgulhoso. 

Devido a seu vínculo com a história e com as mudanças que aconteciam na região 

grapiúna, através do registro de imagens literárias e jornalísticas que conseguiu imprimir em 

sua obra, é que os cordéis de Minelvino Francisco Silva podem ser tomados como relevante 

acervo documentalista e historiográfico para a constituição e leitura, na perspectiva da Nova 

História (SCOTT, 1992), da própria região cacaueira, tomando-se desde o período da 

efervescência da referida lavoura à sua derrocada pela crinipellis perniciosa, nome científico 

de sua maior inimiga, a vassoura de bruxa. 

Mas não só de Minelvino Francisco Silva vive a região Sul-Baiana quando o assunto é 

Literatura de Cordel, embora este tenha, de fato, servido como grande precursor, quiçá 
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introdutor do cordel por essas terras. Inúmeros outros nomes, nessa vertente literária, a 

marcaram e a têm marcado ainda hoje, entre estes podem ser citados, na linha de frente 

masculina: José Neto (filho de Minelvino e grande divulgador do trabalho do pai), Chico 

Neto, Nelson Ribeiro (Azulão Baiano), Geraldo Maia, Ulisses Prudente da Silva, Gustavo 

Felicíssimo, Gilton Thomaz, Paulo Mourão, Carlos Silva, Gustavo Felicíssimo, Ametista 

Nunes e Jotacê Freitas. Na linha feminina, apenas Janete Lainha figura de maneira 

consistente, com produção substanciosa, voltada para a venda e a divulgação de seus folhetos 

em escolas da região e nas praias de Ilhéus. 

 

5.4.1 Janete Lainha: “Trovadora Educadora” e “Gabriela de Ilhéus” 

  

Janete Lainha Coelho nasceu em Ilhéus, em 23 de abril de 1960, dia em que se 

comemorava São Jorge, um dos padroeiros dessa cidade. Filha de Odete Lainha do Espírito 

Santo e de Jacinto Souza Coelho, neta de italianos hoteleiros e avó mulata. Aos 12 anos, na 

carroceria de um pau-de-arara, dirigiu-se em romaria com sua mãe para a cidade de Bom 

Jesus da Lapa, a fim de pagar uma promessa. Foi lá que conheceu os folhetos de Minelvino 

Francisco Silva, a quem teve a oportunidade de visitar inúmeras vezes e chamava de Mestre, 

como ela mesma declara. Numa dessas ocasiões, ganhou dele uma capa de cordel. 

Trabalhou como atendente comercial, recepcionista, vendedora, bancária, professora 

até abrir seu próprio negócio e se tornar empresária do ramo de aluguel e venda de confecções 

diversas, em que até hoje atua no centro de Ilhéus. As artes tiveram forte influência em sua 

vida, desde o incentivo à leitura, dado a ela pelo pai, às indagações constantes da mãe e do 

marido quanto ao fato da relação entre “arte e dinheiro”. Suas grandes emoções na vida, 

define: “foram o parto das filhas gêmeas, do filho homem e depois de minhas obras 

literárias”(sic). 

Janete Lainha Coelho é bastante versátil e sedenta por conhecimento. Estudou 

Contabilidade, travou lutas no movimento estudantil, fundou com amigos o Jornal 

“Alarmando”. Cursou Literatura Brasileira, Francesa e Ensino Religioso, além de Educação 

Artística, Desenho, Redação e Expressão, Pedagogia – pelas Faculdades Montenegro – e 

Teologia, pela ETEL/Ilhéus. Especializou-se ainda em Linguagem e Produção Textual pela 

Universidade Estadual de Santa Cruz-UESC.  

Escreve contos, crônicas, textos dramáticos, mas gosta mesmo é de cordel. Possui um 

acervo estimado em mais de 400 folhetos. Em geral, dotados de “uma literatura-informe 

cultural com rima desprovida e tradição rica”. Nem sempre escreve seguindo o estilo clássico 
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do cordel, fugindo das sextilhas, septilhas e dos versos em redondilha maior, além dos 

octossílabos e decassílabos. Muitas vezes prefere as rimas paralelas ou alternadas. Se 

autodeclara “filha de Oxossi e, sobretudo, artista, trovadora, professora. Apaixonada pela 

Literatura Universal e por todas as formas de Arte, com uma especial devoção pelo Cordel”.  

Atua na Casa dos Artistas, no Bar Vesúvio, e em muitos outros lugares, interpretando 

Gabriela aos turistas que visitam o centro histórico de Ilhéus. Participa e idealiza muitos 

espetáculos, tendo se transformado em baluarte da cultura popular ilheense e regional. É 

presença cativa em encontros de artistas e de cordelistas da região. Tem poesias e textos 

diversos publicados em jornais locais e em coletâneas literárias do País. Seus trabalhos 

literários impressionam, como ela mesma define em sua ficha biográfica, “pela força e 

elegância”.  

 Desenvolve projetos diversos relacionados à promoção do cordel, sobretudo como 

instrumento pedagógico e com foco ainda no resgate da literatura folclórica regional, reunindo 

fatos e personagens históricos ou lendários/fictícios da região do cacau. Define como uma de 

suas metas de vida: “difundir, incentivar, valorizar e preservar a Literatura de Cordel, através 

de apresentações e impressões de livros, unindo arte e sabedoria”. Assina muitas vezes seus 

folhetos com uma denominação que julga marcante para seu estilo de composição literária: 

“Nordestina – a Trovadora Educadora”. 

Além disso, realiza trabalhos na linha de performances artísticas, dramatizações, 

declamação de poesias, contação de causos e apresentação de cordéis. Seus escritos 

geralmente comentam, através de uma ótica moderna e universal, os dramas enfrentados pelo 

ser humano. Pertence ao Movimento Cultural Contemporâneo Salvador – MOVICC, à 

fundação de Cultura Salvador – FUNLAC, ao Clube do Poeta do Sul da Bahia – CPSB e à 

Fundação Cultural de Ilhéus – FUNDACI. 

Vem colecionando inúmeros prêmios ao longo dos seus 52 anos de vida, dentre os 

quais, só para citar alguns, encontram-se: Poesia Sonho Terravista Festival (Itabuna, 1º lugar), 

poesia Extraordinário Incremento em cores (São Paulo, 3º lugar), Poesia O Artista Hilário 

Concurso Regional (Ipiaú, 4º lugar), Poesia Parafernália I,II, III (6º lugar), Poesia Máscara (9º 

lugar), Poesia As Aves (Casca/RS, 9 º lugar), Conto Caso da Viúva Dona Sidraca (1º lugar), 

Vida e Morte do poeta Telmo Padilha (1º lugar), Vida e Morte do poeta Minelvino Francisco 

Silva “O trovador apóstolo” (Menção de congratulações/SP) e Primeiro vieram os tropeiros 

(1º lugar). 

Além disso, seus folhetos exploram: (a) temas educacionais, como em: Educação e 

precisão, educação e mudança, o professor e o indagador, viva o povo e morte a ignorância, 
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educação nos ônibus coletivos; (b) temas femininos: A vassoura da bruxa, Genovena a 

glamorosa gestante e o filho do funck, Maria mata homem - A louca do mercado municipal, 

Neide de Souza em um momento de paz, Eu na cama com Jô, Ser gorda não é ser boba, 

Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata, Mulher sem rosto, O sabor das mulheres, 

Maria Bonita, Desafio da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau; (c) temas de saúde: 

Doutora Lúcia Santana e o santo remédio, O homem e a ameba, O viajante e o hospedeiro; 

(d) temas ecológicos: Um novo mundo em dez patas ecologia dos manguezais, As tartarugas 

marinhas e o caminho em busca da luz, Robalo o barriga mole; e (e) temas religiosos: Ilhéus 

uma cidade de três padroeiros, O Prefeito Sorriso – a trajetória de Capitão Fábio na região, 

“Waldir Montenegro e como nasceu o ‘jeitinho brasileiro”.  

Janete Lainha Coelho ainda escreve cordéis por encomenda e é uma das 

propagandistas do “novo cordel”, promovendo e, segundo afirma, “reivindicando a 

atualização dos temas e a adequação da linguagem aos novos tempos, imprescindíveis à 

sobrevivência da literatura popular em verso”. 
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6  METODOLOGIA 

 

 Nesta seção, discorre-se sobre os procedimentos metodológicos adotados ao longo do 

trabalho, com vista a melhor apresentação do tratamento dado, desde a seleção à análise do 

corpus. 

 

6.1 A ESCOLHA DO CORPUS 

 

 Buscou-se selecionar para este trabalho folhetos cordelísticos sul-baianos de autoria 

feminina. Durante a instigante procura percebeu-se a ausência de um número considerável de 

mulheres escritoras desta literatura popular na Bahia. Janete Lainha Coelho foi a única 

cordelista sul-baiana com um número considerável e contínuo de folhetos produzidos, 

contemplando diversas temáticas. Dentro do universo cordelístico da poetisa em questão, 

procedeu-se, de início, a um levantamento do quadro dos mais importantes e destacados 

livretos de sua autoria. Realizou-se leitura atenta dos textos, observando-se o texto literário 

enquanto expressão social, cultural e de veiculação de ideologias.            

 Em seguida, fez-se um levantamento minucioso, inicialmente de seus títulos – 

selecionando-se, de imediato, os que giravam em torno do tema mulher –, e de seu conteúdo 

temático. Foram, nessa perspectiva, eleitos sete folhetos para constituir o corpus do presente 

trabalho dissertativo. Tomando por aporte a leitura crítica assentada nas postulações que 

abarcam a história do feminismo, sobretudo em Perrot (2005), Scott (2002), Beauvoir (2009) 

e Butler (2008), busca-se investigar a maneira com que a cordelista produz/constitui a figura 

feminina no corpus, numa tentativa de desvelar ao longo dos versos, possíveis estigmas e 

estereótipos.  

 Nesse caminho, após detectar as imagens femininas nos sete folhetos, procede-se a 

uma análise sistemática destas no intuito de perceber como a identidade da mulher é 

estruturada pela cordelista nas obras selecionadas. Para tanto, tomam-se também os estudos 

de Woodward (2003), acerca das discussões sobre identidade sustentada na tensão entre o 

essencialismo e o não-essencialismo; e os aportes teóricos de Hall (2003, 2005), nas 

discussões sobre a identidade cultural na pós-modernidade, quando vê o sujeito pós-moderno 

como aquele que não possui uma “identidade fixa, essencial ou permanente” (2005, p. 12).  

 Silva (2003), por sua vez, se mostra pertinente às análises ao trazer as considerações 

sobre identidade e diferença, mostrando que a identidade é “simplesmente aquilo que se é” e a 

diferença, “é aquilo que o outro é”. Conforme este autor, a identidade e a diferença se 
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apresentam “em uma relação de estreita dependência” (p. 74). Assim sendo, as teorias 

feministas também serviram de fundamento na constituição das análises. 

 Vale salientar que Janete Lainha Coelho apresenta uma poesia desvinculada, na 

maioria das vezes, de qualquer tipo de regra, sobretudo no tocante à tradição cordelista – 

número de sílabas poéticas, disposição e acentuação rítmica ao longo dos versos. Durante 

entrevista com a referida cordelista, esta afirmou que a sua preocupação maior é a de 

proporcionar ao leitor o contato com versos de fácil assimilação. Segundo dispõe, a poesia em 

cordel que procura elaborar é “dotada de um ritmo tipicamente nordestino que tem por pano 

de fundo um nítido enfoque social”.  

 A poetisa prima pela liberdade poética, se expressando a partir de uma nova proposta 

“de fazer cordel”. Algo flexível e maleável praticado por muitos poetas, mas ainda de maneira 

vagarosa: o neocordel. Em linha geral, textos feitos principalmente por encomenda ou que 

apenas se valem do suporte e do modelo tradicional do cordel. 

 Com relação à estrutura dos sete folhetos escolhidos, seis se apresentam em sextilhas e 

apenas um está estruturado em quadras. Os esquemas rimáticos variam conforme os folhetos, 

mas encontram-se, em parte, desvinculados da tradição cordelista. Os folhetos não apresentam 

nenhuma referência ao ano em que foram escritos, apenas recebem um número na capa, a qual 

ainda traz o título, o nome da autora e seu pseudônimo: “Nordestina – A Trovadora 

Educadora”, além de uma imagem que reflete o assunto que será tratado no interior do cordel. 

Ressalta-se que os sete folhetos foram digitados e anexados a esta pesquisa, sem que nenhuma 

alteração/correção fosse feita em seus versos. Eles permanecem conforme os originais. Optou-

se por digitá-los para que fosse possível uma melhor visualização, já que os folhetos 

apresentam letras muito pequenas, dificultando o escaneamento.  

  

6.1.1 Caracterização do corpus 

 

 Foram selecionados, conforme explicitado, sete folhetos cordelísticos que compõem o 

corpus desta pesquisa. Folhetos que têm por temática maior a mulher, como se verifica: Os 

desafios da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau; Maria Mata Homem – A louca do 

Mercado Municipal; Genoveva a glamurosa gestante e o filho do funck; Prefeitura de Ilhéus 

eu também sou candidata; Ser gorda não é ser boba; Casamento na roça ou festa junina 

casório na certa; e Dra. Lúcia Santana e o santo remédio. A seguir traça-se uma pequena 

apresentação de cada obra. 
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Em Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau, Maria das Dores, 

personagem criada por Janete Lainha, é a figura feminina que expõe o sofrimento da sua 

espécie ao longo da história. Tem-se nele a representação da mulher subserviente e abnegada 

ao modelo androcêntrico. Este folheto é o único do corpus selecionado, cujos versos 

encontram-se estruturados em quadras. 

 O folheto Maria Mata Homem – A louca do Mercado Municipal conta a história de 

uma jovem e boa menina, cheia de “predicados”, que abandona a zona rural e chega à cidade 

com outras mulheres em um pau de arara. Maria chega especificamente na Avenida Dois de 

Julho, no Mercado Municipal, no mês de outubro.  Ela realiza serviços domésticos e só sai 

para ir à feira, mas, de acordo com aqueles que a veem pela primeira vez, seu futuro já está 

marcado. Depois que encontra a bebida, o comportamento de Maria se modifica. Na feira, ela 

se transforma, dança, expõe o corpo de forma sensualista e desinibida. Os “cabras” ficam aos 

seus pés, por isso passa a ser vista como Maria Mata Homem, mais tarde, devido a reações 

adversas, recebe alcunha complementar: a Louca do Mercado Municipal. 

 Outro exemplo de figura feminina que sofre mudanças comportamentais está presente 

no folheto Genoveva a glamurosa gestante e o filho do funck. Genoveva é uma menina pobre, 

única filha de um trabalhador rural, Genário Ubaldão, menina bonita e respeitosa, que fica 

órfã de mãe aos 14 anos. Apresenta-se como menina simples e ingênua, mas com a perda da 

mãe mostra-se inconsolada e decide, como forma de esquecer o sofrimento, entrar em uma 

danceteria. Após contato com o funk, se desprende do modelo falocêntrico e expõe seus 

desejos mais recônditos. Torna-se a “rainha dos prazeres”, conhece diversos homens e com 

eles mantém relacionamentos efêmeros. Depois de muito praticar o “funck”, fica grávida e 

não consegue identificar o pai da criança, ao tempo que também não compreende o que 

aconteceu, mesmo assim tem o filho e é aceita pelo seu progenitor. 

 Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata, Janete Lainha escreve o folheto, no 

intuito de lançar sua própria candidatura à prefeita de Ilhéus. Mostra-se uma mulher instruída, 

forte e decidida que deseja estar no poder para defender e lutar pelo povo ilheense. Ao longo 

das sextilhas, apresentam-se as propostas de governo da poeta-candidata, uma mulher que 

quer investir na educação, na saúde, nas questões sociais, acabar com a corrupção e as 

injustiças. Para isso, Janete Lainha cria uma personagem feminina firme nas palavras e no 

comportamento. Uma mulher autônoma, dinâmica, corajosa e independente, portanto, 

detentora de uma imagem que rompe com a caracterização de fragilidade atribuída 

historicamente à mulher.  
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  O cordel Ser gorda não é ser boba fala de uma mulher acima do peso. Laudeceia é 

considerada a “gorda esperta”. Realizada com o seu corpo, ela não se sente inferior a 

ninguém, por isso é divertida, sempre disposta e na moda. Laudeceia é independente no 

trabalho e na vida amorosa. Gosta dos homens magros, acredita que lhe caem bem, e se 

mostra convicta de que a mulher tem a responsabilidade de satisfazer o homem na cama, 

matando-o de desejo. Seu corpo é a representação da fartura, é o “prato da safadeza”.  Tem 

paixão por comida, come sem medo, sente-se bem e, em seguida, é o “almoço do magrego”.  

 Casamento na roça ou festa junina casório na certa constitui um convite à celebração 

do enlace matrimonial de Islana e Marcus. Cerimônia não-convencional, pois tem como 

cenário uma festa junina. Islana, a noiva, é brasileira, menina agradável, que conhece o noivo 

na Alemanha. O folheto trata de apresentar paulatinamente em seus versos os convidados, a 

família dos noivos, os amigos, caracterizando-os conforme seus nomes, trabalhos e as 

relações que mantém, além de evidenciar a felicidade de todos com a união de Islana e 

Marcus. Muitas mulheres surgem nas sextilhas, mas também se tem a presença marcante de 

imagens masculinas. 

Dra. Lúcia Santana e o santo remédio corresponde ao folheto que tem como pano de 

fundo informar com maestria às mães da importância de amamentar os seus filhos. O leite 

materno como alimento indispensável na formação inicial dos bebês. Num embate entre duas 

mulheres simples e de nomes humoristicamente provocativos, Peitildes e Dona Coelha, os 

versos conduzem o leitor a compreender que mãe responsável é aquela que sabe cuidar e 

proteger seu filho. Peitildes e Coelha são mulheres diferentes fisicamente, mas que se tornam 

semelhantes quando decidem ser mães. Busca-se, através deste folheto, informar e educar as 

mães, mostrando que ao amamentar os filhos, estes se tornam mais resistentes às doenças.  
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Para melhor didatismo e a fim de apresentar de modo mais organizado as análises, 

preferiu-se estruturar este capítulo em algumas subpartes, conforme se segue. 

 

7.1 A PRIMEIRA REPRESENTAÇÃO DA IDENTIDADE FEMININA NOS FOLHETOS: 

AS FIGURAS 

  

A capa de uma obra literária desperta, de alguma maneira, o interesse e o imaginário 

do leitor que por ela se sente atraído, seja em virtude do título, da imagem e do design que a 

capa porta, ou simplesmente pelo histórico do autor. No caso, quanto mais consagrado for o 

autor, maior atenção atrairá por parte do leitor. A criança, por exemplo, é atraída pelas cores, 

pelos desenhos, pelo formato das coisas, que muitas vezes lembram ou são, de fato, 

brinquedos. Tudo isso a motiva e a impulsiona a conhecer o interior do livro. Contudo, a capa 

nem sempre pode ser tomada como indício/sinal de bom conteúdo, pelo contrário, ela pode 

ser vista como uma forma apenas de chamar a atenção ou de provocar reflexões no leitor. 

Como acontece nos sete folhetos que compõem o corpus deste trabalho.  

De autoria feminina, as capas desses folhetos foram, de imediato, bastante 

convidativas, e, de certa forma, ajudaram até mesmo no processo de seleção e montagem do 

próprio corpus, uma vez que trazem impressas imagens de mulheres específicas, que 

transitam por momentos distintos da história, porém interligados. Em algumas capas, há a 

presença da imagem masculina, porém funcionando como figura de fundo ou de deboche, 

como nas Figuras 3 e  4. Em todas as capas, a mulher prepondera, como se verifica adiante: 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1:Capa do folheto nº 11              Figura 2:Capa do folheto nº 12              Figura 3:Capa do folheto nº 26 
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                          Figura 4:Capa do folheto nº 157                            Figura 5:Capa do folheto nº 37         

 

                              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figura 6:Capa do folheto nº 27                             Figura 7:Capa do folheto nº 35 

 

 Nenhuma das capas, assevere-se, corresponde a xilogravuras, pois ou foram 

desenhadas à mão livre ou elaboradas por meio de ferramentas tecnológicas, como o 

computador. Na Figura 1, por exemplo, tem-se a imagem de uma mulher bem apessoada, 

trajando um vestido que lhe cobre todo o colo e os joelhos; encontra-se sentada com uma 

bolsa suspensa ao braço e um chapéu sobre a cabeça. No entorno, observa-se a figura do sol e 

das nuvens, cenário aprazível e acolhedor.  O sol aponta para o despertar de uma nova fase de 

vida para a personagem, algo que se confirmará à medida que a história vai sendo disposta ao 

longo dos versos que constituem o folheto. A partir do título desse cordel, é possível extrair o 

nome dessa mulher, Genoveva, que carrega no ventre uma criança, o que não é muito 

percebível na imagem, o que corrobora a inferir que ela se encontra nos primeiros meses de 
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gestação, portanto, será mãe, o que leva a imaginar, dentro dos moldes tradicionais, que seja 

casada, estereótipo advindo do modelo do patriarcalismo. 

 O que se vê na Figura 2 é a imagem da sensualidade. A mulher usa um vestido, em 

que a feminilidade é exposta. Ao contrário da Figura 1, a mulher aqui traz o colo à mostra, 

atrativo de sedução, de volúpia. O traje justo evidencia as curvas, realçando uma das 

características pertinentes ao corpo feminino. O porte robusto da personagem cuidadosamente 

desenhada, desperta o convite ao prazer, funciona como uma armadilha para atrair homens. 

Detalhe interessante consiste no salto alto e na taça erguida num convite ao brinde; eles dão o 

ar de mulher determinada e altiva, aquela que sabe o que quer. O batom incrementa o ar de 

sensualidade, representação de mulher objeto de desejo. Toda essa configuração de mulher 

recebe atenção especial da cordelista que acaba nomeando a personagem de “Maria Mata 

Homem”. Configuração que rompe com o modelo tradicional da mulher recatada, e abre 

caminho para o aparecimento da mulher moderna, das novas identidades, de caráter fluido. 

 A Figura 3 é uma espécie de grito com humor ao modelo arcaizante que segregou e 

restringiu a mulher à família. A figura feminina exposta é da dona de casa a exercer uma das 

tarefas mais comuns à mulher do século XVIII: a preparação da comida, uma vez que a 

cozinha era o lugar mais apropriado à mulher ocidental. O humor da imagem centra-se no fato 

de a dona de casa sustentar sobre a bandeja, o prato a ser servido: a cabeça de um homem 

aparentemente nervoso e “bem cozido”, uma vez que se encontra esfumaçando, o chamado 

homem “cabeça quente”. Outra possível leitura é a de que, agora, ao contrário do que se 

costuma ver, a mulher é que tem o homem em suas mãos. 

A Figura 4 mostra um arquétipo de identidade feminina muito representativo, pois a 

imagem se configura em um outro modelo a ser seguido pelas mulheres ocidentais: o de 

casar-se.  Tal modelo está ancorado na política da transmissão hereditária, os corpos eram 

educados, disciplinados para a aceitação do matrimônio. A menina antes de casar obedecia ao 

pai, casada, ao marido. A representação retrata essa transposição de dominadores. Tem-se sob 

o olhar do leitor, a configuração da imagem de um casal, um homem e uma mulher, binarismo 

presente. O pai caminha com a filha em direção ao altar, para entregá-la ao noivo. Vê-se na 

cena, o homem seguindo à frente da mulher, posição de superioridade. Ela, por sua vez, é 

conduzida sobre um jumento e atrás do homem, numa alusão à imagem secundária, subalterna 

da mulher. Esse homem traz em sua mão as rédeas, uma menção ao poder que ele exerce 

sobre ela, transferindo assim, ao futuro marido de sua filha a responsabilidade de cuidar e 

mantê-la. O cenário é de uma cerimônia de casamento, os personagens vestem roupas juninas, 

evidenciando que o casamento transcorre no período de São João. 
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 A imagem feminina que se apresenta na Figura 5 rompe com a identidade de gênero 

reservada à mulher ao longo do tempo, pois, o único local adequado a ela era a esfera privada, 

o ambiente do lar, jamais o espaço público. Observa-se na figura, a imagem de uma mulher 

que está candidata, discursando ao povo, no desejo de angariar votos, para assim, adentrar no 

campo político como prefeita, função exclusiva do homem e jamais imaginada pela mulher. A 

figura chama ainda atenção para os trajes da candidata à prefeita. Embora, ela esteja de saias, 

a parte superior que a compõe é um paletó e uma gravata, vestimenta típica do homem, sinais 

de poder e de destaque. A mulher, portanto, carrega em si a ideia de que para adentrar na 

política precisa munir-se do modelo masculino. Trazendo para sua pertença a virilidade, a 

coragem, o progresso, a liderança, o destemor, a objetividade, características somente 

imputadas à figura masculina, anulando, dessa forma, o estereótipo da passividade, da 

submissão, da fragilidade, da voz suave e da delicadeza.  

 O trabalho imagético da Figura 6 expõe o singelo amor maternal. A figura feminina 

desempenhando uma das ações mais nobres de mãe, o aleitamento. A mulher de colo despido, 

seio farto à amostra alimenta a criança, que num só instante é nutrida, aquecida e recebe o 

amor e a proteção materna. Atividades que tornam patente um dos exercícios facultados à 

mulher, o de atender à função biologizante reservada ao corpo feminino: gerar vidas.  

Identidade estereotipada da mulher, uma representação de docilidade, afetividade e vocação. 

A mulher renuncia a si mesma para dedicar-se à maternidade. 

 Nota-se na Figura 7 a imagem da mulher fora dos padrões convencionais de mercado, 

os quais são estipulados pelos meios de comunicação, que apregoam a mulher magra como 

símbolo de beleza e de perfeição social. Àquela que foge ao estereótipo vinculado, tende a ser 

excluída, como acontece com a mulher acima do peso. Muitas mulheres obesas preferem 

acatar o estereótipo de que ser bela é ser magra e findam por se esconder como forma de 

autopunição e sofrem pela restrição imposta. A imagem apresentada na capa do folheto 

corresponde à mulher gorda. A personagem parece segura de si e, mesmo fora dos padrões, 

não se intimida em ser sedutora; o cumprimento do vestido, a pose dos braços, a torna 

confiante e convicta de que sabe e quer seduzir. Mostra também que não tem nenhuma 

ingenuidade, pois “Ser gorda não é ser boba”, como registra o título. 

Como percebido, as imagens consistem num convite a conhecer os versos cordelísticos 

e proporcionam o desvelamento de diversas representações que podem, dessa forma, ser 

interpretadas como um construto de uma identidade feminina. Os versos carregam histórias, 

segundo Janete Lainha Coelho, e as capas de seus cordéis tentam sistematizar e sintetizar, 

marcadamente essas histórias, a partir da construção de um perfil da personagem central de 
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cada uma delas, não por coincidência mulheres. Figuras retiradas do próprio entorno social da 

poetisa, e que nos sete folhetos selecionados, corporificam com maior intensidade a imagem 

feminina. 

 

7.2 AS MULHERES DOS FOLHETOS E SUAS IDENTIDADES 

 

Na pós-modernidade, compreende-se a identidade como construto constante no âmbito 

social e cultural (HALL, 2005). Nessa configuração, a identidade feminina obtém significados 

diversos, assim, não há uniformidade na representação da mulher, como se pretende 

evidenciar através da análise dos cordéis. 

 

7.2.1 A configuração da mulher nos folhetos de Janete Lainha Coelho: papéis 

preponderantes 

 

De acordo com Beauvoir (2009), as mulheres foram excluídas em decorrência da 

condição fisiológica, possibilitando ao homem assumir plenos poderes sobre ela. Isso 

permitiu submissão e desvantagens sociais. No folheto, Os desafios da mulher tal e qual nos 

tempos da colher de pau, por exemplo, é possível encontrar fatos que exemplificam a história 

de reclusão e dificuldades enfrentadas pelas mulheres e que fomentaram as lutas feministas. 

Janete Lainha compõe os versos marcando fatos importantes da marginalização da figura 

feminina aos interesses androcêntricos.  

Como sabido, a diferença sexual excluiu a mulher da esfera pública, se mostrando 

como “fronteira natural e fixa entre o político e o doméstico” (Scott, 2002, p. 42). Isso 

permitiu a identidade feminina ser assimilada a partir da oposição binária masculino/feminino 

(CORREIA DIAS, 2003). Assiste-se assim, à biologização do gênero (o gênero como 

resultado do sexo) como fator de restrição da mulher ao campo social.  Em vigor, com os 

ditames da masculinidade, restou à mulher vestir-se das funções que a história tratou de 

patentear como condizentes ao seu sexo: ser esposa, dona de casa e mãe. 

A imagem que se tem da mulher historicamente é de um ser impossibilitado de 

mostrar sua capacidade intelectual tornando-se presa ao modelo arcaizante da submissão e da 

certeza que habitavam corpos frágeis e indignos de poder. O desejo de ser reconhecida em 

outros campos fez a mulher lutar por novos espaços, que não necessariamente rompessem em 

ser esposa, mãe e do lar. Podia muito bem continuar com tais tarefas e se fazer presente em 

outros campos, mas isso só veio por meio de lutas que foram travadas e que ocasionaram 
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resultados adversos. Alguns destes resultados são expostos pela cordelista Janete Lainha, 

como registram os versos extraídos do folheto Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da 

colher de pau: 

 

[...] Batalha tem a mulher 

Que sofre grande opressão [...]  

 

[...] Mutiladas em países da África 

Censuradas em países Islâmicos [...]  

 

[...] Proibida de exibir o rosto 

Subjugadas como escravas [...] (p. 03) 
 

 Observa-se que certas culturas impuseram e ainda, em pleno século XXI, impõem 

condutas punitivas ao público feminino. A política punitiva, como exemplificam os versos 

acima, mostram claramente a égide da proibição, da marginalização, da censura e da 

mutilação que recaem sobre a mulher. Resta a ela o lugar do desfavorecido, uma 

representação que a anula e a silencia. A razão dessas políticas advém da concepção de sexo. 

O sexo entendido na visão essencialista determina o gênero (ocorre a substancialização do 

gênero pelo sexo), ambos são entendidos como determinação natural, segundo Woodward 

(2003). Nascer com o órgão sexual feminino, automaticamente subtendia o nascimento de 

uma mulher. Nesse momento e, segundo os moldes do patriarcado, a mulher já surge marcada 

pelo estigma da inferioridade e da subserviência, reclusa ao campo do privado, daí “Proibida 

de exibir o rosto”.  

Recai, portanto, sobre ela o estigma de ser humano incompleto (GOFFMAN, 1988) – 

“multiladas” –, pois somente ao homem é dada a configuração de ser completo (SCOTT, 

1991). A mulher é uma construção social negada, ela é o “outro” (BEAUVOIR, 2009), a 

“subjugada”, aquela que “sofre grande opressão”. Como bem sinaliza Foucault (2008), a 

mulher, no universo das relações humanas, encontra-se estrategicamente à margem do poder. 

Para esse estudioso, a condição essencial para haver poder é a de que se tenha no processo de 

interação humana, dois ícones: a figura do dominador e a do dominado. Como se verifica a 

partir dos versos em questão, resta à mulher a posição do dominado, pois ela é cerceada de 

todas as formas, num plano gradativo: “opressão”, “mutiladas”, “censuradas”, “proibida” e, 

por fim, “Subjugadas como escravas”. 

Dependendo da cultura, a figura feminina sofre rechaços de grande proporção; culturas 

de repressão ainda imperam como posto no folheto; mulheres são mutiladas para que sejam 

impedidas de sentir prazer nos países da África, e nos países mulçumanos são obrigadas a se 
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esconder por trás da burca, vestimenta que cobre todo o corpo, podendo enxergar apenas por 

meio de uma tela que se encontra sobre os olhos. 

 Considerada a “passividade diante da atividade” (ibidem), a figura feminina tem a 

identidade de gênero, determinando o seu papel de coadjuvante na história. Fato não digerido 

por muitas mulheres ocidentais. Embora tenha durado tempo considerável, o conformismo 

chegou ao limite para diversas mulheres:  

 

[...] Libertar é querer ir adiante 

Já se nota a diferença 

A busca é da igualdade 

Eu já digo em sua presença [...] (p. 06) 

 

Essa quadra corporifica o momento em que as feministas centraram suas forças para 

eliminar as diferenças sexuais e, assim, em um segundo momento obter a “igualdade” entre os 

sexos. No final do século XVIII, modificações começam a surgir em relação aos papéis 

sociais que homens e mulheres assumiam, graças às mudanças no campo político, social e 

econômico. Uma das primeiras ações das mulheres acontece quando se juntam aos homens na 

Revolução Francesa (1789-1799), desejosas por melhores condições e reconhecimento.  

No entanto, são os homens os grandes beneficiados da liberdade, igualdade e 

fraternidade, é deles o papel de dominador, a figura de poder, na perspectiva de Foucault 

(2008). Resta à mulher não se calar diante do homem e da opressão: “Eu digo em sua 

presença”. Ela precisa buscar a “igualdade”, e parece que isso já se mostra como uma certeza, 

pois o eu-lírico acrescenta: “Já se nota a diferença”. O desejo de luta se inflama com o verso 

“Libertar é querer ir adiante”, num convite a não se acomodar, a buscar mais, “ir adiante”, dar 

um basta ao sistema de domínio do homem sobre a mulher. 

Nos versos abaixo se tem alusão à queima de sutiãs em Atlantic City em 1968. 

Mulheres ateiam fogo em peças íntimas em praça pública, reagindo contra a dominação dos 

homens, com o propósito de acabar com as disparidades sexuais existentes. 

 

[...] Sutiãs foram queimados 

A tal libertação sexual [...] (p. 06) 
 

A identidade feminina apresentada no cordel, em análise, torna perceptível que as 

mulheres encontravam-se aprisionadas aos seus corpos, como lembra Perrot (2002) e agora 

caminham para assumi-lo, por isso a “queima dos sutiãs”, numa proclamação pela “tal 

libertação sexual”.  
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No Brasil, a mulher do século XVIII carregava o peso do estigma da inferioridade, 

com isso era dominada pela figura masculina. Vale pontuar que a história do feminismo “é, 

em si, uma história feminista” (SCOTT, 2002, p.48). As mulheres se engajaram num projeto 

para eliminar as diferenças sexuais, contudo, não sabiam elas que as diferenças se tornavam 

cada vez mais marcadas. Scott afirma ser a história do feminismo, recheada de paradoxos, 

isso porque, o feminismo ocidental se constituiu “por práticas discursivas de política 

democrática que igualaram individualidade e masculinidade” (p. 29). 

A mulher se manteve aos cuidados do homem por muito tempo, passando do respeito 

à figura do pai à do marido. O casamento era o destino das mulheres de família, envolvimento 

só com os afazeres domésticos, no cuidado com os filhos e com o marido. Apesar de inúmeras 

delas terem optado pela independência na vida e nos negócios e abdicado da maternidade para 

se engajar neles, muitas ainda mantêm o desejo de se casar. As mulheres pós-modernas são as 

que buscam a independência, as que decidem o caminho que vão seguir. A maternidade tem 

ficado cada vez mais em segundo plano e sempre deixada para o futuro, assiste-se cada vez 

mais mulheres optando pela gravidez depois dos 35 anos no Brasil.  

Todo esse quadro emoldura o contexto em que se encontra o folheto Casamento na 

roça ou festa junina casório na certa. Tem-se nele o convite ao enlace matrimonial entre 

Islana e Marcus. Diversas mulheres são descritas no folheto, dentre elas, é claro, a noiva. A 

mulher é representada a partir do casamento e da maternidade, como se verifica nos versos 

abaixo: 

 

[...] Islana a boa noiva 

Menina cheia de manha 

Criada com sua avó 

De natureza tamanha 

Ela conheceu o noivo 

Foi lá na Alemanha 

 

Menina de ouro 

É de toda primazia 

Ao ver o seu noivo 

No seu primeiro dia 

De uma maneira estranha 

Vestindo uma fantasia [...] (p.01) 
 

Islana é retratada como uma “boa noiva”, “menina de ouro” maneira exemplar como 

todas as mulheres deveriam se apresentar para o seu noivo, para serem aceitas. O gênero 

feminino assume o papel que toda mulher deveria seguir: segundo os moldes patriarcais. O 
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casamento era o destino certo para as mulheres de boa conduta, consideradas as mulheres “de 

família”.  

Vale pontuar que o sexo masculino, de acordo com Vieira (2008, p. 223), “tende a 

aparecer associado ao conceito de masculinidade e o feminino ao de feminilidade”. A mulher 

é a dócil, a amável, características que contribuem para a formação do estereótipo do gênero 

feminino, lançando assim a configuração do que é ser mulher. A sua principal representação 

identitária, no folheto que se segue, por exemplo, incide sobre o matrimônio e a maternidade. 

Observe nos versos seguintes que a imagem feminina está sempre atrelada à masculina. Neles, 

as funções sociais a serem exercidas pelo homem e pela mulher ficam evidenciadas.  

 

[...] S. Chico e dona Marise 

Seus queridos pais 

As vossas bênçãos 

E abraços fraternais 

Farão uma festança 

Que não esquecerão jamais 

 

Chico o pai é fiscal 

Trabalha com prazer 

Na secretaria da Fazenda 

Viu bem os filhos crescer 

E mesmo já crescidos 

A todos quer proteger 

 

Marise a mãe da noiva 

Sua eterna companheira 

Só pensa em viajar 

De ofício é costureira 

Longe do marido não fica 

É a convidada primeira 

 

Os pais dos noivos 

Os futuros sogros dela 

O senhor Volker 

E a senhora Gisela 

Estão bastante honrados 

Do filho casar com ela [...] (p.02) 

 

 

Seu Chico e Dona Marise (pais da noiva), Volker e Gisela (pais do noivo), Ivonne 

(irmã do noivo) é casada com Andreas e mãe de três filhos; Taty é noiva de Antonio Ivã, 

Fernando e Dinha são casados. Dinha é tia e madrinha da noiva. Essas mulheres surgem no 

folheto associadas à imagem/presença masculina; são esposas, namoradas, mães e donas de 

casa, mas também executoras de outras funções. Trabalham e são remuneradas. Contudo, 

mesmo com a participação delas em fábricas, escritórios, faculdades, como lembra Beauvoir 
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(2009, p. 201-202), “o casamento é para elas uma carreira das mais honrosas e que as 

dispensa de qualquer outra participação na vida coletiva”. 

Quanto à presença das mulheres em atividades remuneradas, presencia-se uma 

evolução vivida com maior intensidade no século XXI, quando trabalhar fora passa a ser uma 

tarefa frequente para a mulher, lhe permitindo certa independência. As mulheres mais velhas 

do folheto, como a mãe da noiva, Marise e a mãe do noivo, Gisela, têm cada uma sua 

profissão. A primeira, uma costureira exemplar e a segunda, uma cabeleireira. Os interesses 

profissionais delas estão imbricados na execução de atividades consideradas femininas. 

Conforme lembra Vieira (2008, p. 218), ainda no que diz respeito aos papéis sociais 

executados pela mulher,  

 

o mais provável é que ela seja enquadrada nos sectores da prestação de 

cuidados e na educação, áreas estas de cariz social, que apelam à qualidade 

estereotipadamente mais condizentes com os atributos e os interesses dos 

elementos do sexo feminino. 

 

Dessa maneira, o gênero feminino se mostra como condição determinante dos espaços 

profissionais, portanto, percebe-se que o sexo encerra os papéis das mulheres no campo 

social, onde determinadas profissões acabam sendo mais comuns ou voltadas às mulheres, 

como é o caso da docência. Para se comprovar isto, podemos tomar, como exemplo, a 

profissão da irmã da noiva, Isamar, que é professora de Inglês e Artes e Milene, amiga da 

noiva, também é professora. A identidade de professora está atrelada à condição materna, pois 

a mulher incorpora um emaranhado de questões que são construídas no espaço social, pois, 

como apregoa Neder (2003, p. 159), a profissão de professora lhe é apropriada devido à “sua 

condição feminina, pelos atributos maternais que a civilização lhe concedeu, sustentados pela 

identidade biológica”. 

As mulheres de hoje, no Brasil, não se excluem do ambiente social, elas são 

trabalhadoras e assalariadas. Nesse caminho, têm assumido diversas profissões, além de 

serem mães e professoras, também são, como mostra o folheto, médicas, estilistas, 

esteticistas, cantoras profissionais, atividades que têm colocado a mulher em outros lugares, 

dando-lhes reconhecimento e ascensão social. Segundo Beauvoir (2009, p. 879), foi pelo 

trabalho que a mulher conseguiu ser independente de maneira concreta, com isso pôde reduzir 

em grande parte,“a distância que a separava do homem; [pois] só o trabalho pode assegurar-

lhe uma liberdade concreta”. 
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Os versos, a seguir, evidenciam que essa mulher tem procurado adentrar no mercado 

de trabalho; mas, ao mesmo tempo, as atividades ainda continuam intrinsecamente ligadas a 

um discurso histórico. Este a considera presa às condições do gênero feminino, portanto, 

ratifica, em parte, a dicotomia homem versus mulher. No entanto, o fato de se apresentar ao 

longo dos versos, uma mulher “doutora”, já mostra, de certo, um rompimento com a tradição, 

vez que apenas ao homem era dado o direito de subir a esse posto. Ao mesmo instante, a 

mulher figura como aquela que tudo sabe organizar, momento em que se evidencia sua “parte 

feminina”. Uma mulher que preserva a prática saudável da interação social, por isso seus 

amigos se farão presentes no casamento. 

 

[...] Celeste estilista 

É a parte feminina 

Sabe bem organizar 

Boa festa Junina 

É amiga da noiva 

Desde os tempos de menina 

 

Mais do que natural 

Nesta bela ocasião 

Os amigos da Alemanha 

Que por aqui estarão 

Berg, Diana, Lilian e Pablo 

Consagrarão esta união 

 

Os padrinhos do casório 

São de grande alegria 

Milene a motoqueira 

Professora de Biologia 

Com Pablo coreógrafo 

Maestrando a harmonia 

 

E nesta linda festança 

Com bebida ali se brinda 

Roberto, Ana, Lucas e Vânia 

Não se embriagaram ainda 

Chegam primeiro na festa 

Dali só sai quando finda [...] (p.04) 

 

[...] Grita Marilce doutora  

Esta noiva abençoada 

Filha de Marise e Chico 

Por todos considerada 

Dará a luz uma criança 

Que por nós vai ser amada [...] (p.05) 
    

Assim, observa-se, nestes versos, que as profissões em destaque contribuem para 

delinear a identidade do gênero feminino. A identidade de mulher ativa, inteligente, capaz de 
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firmar-se na sociedade. Uma mulher que consegue assumir atribuições profissionais sem se 

desvincular ou comprometer laços importantes construídos solidamente com amigos – “É 

amiga da noiva/ Desde os tempos de menina” –, família – “Filha de Marise e Chico/Por todos 

considerada” –, e com a constituição de nova célula familiar – “Esta noiva abençoada/Dará a 

luz uma criança/Que por nós vai ser amada”.  

A cordelista, Janete Lainha Coelho, deixa nítido que homens e mulheres exercem 

funções um tanto diferenciadas. Os espaços sociais são bem demarcados, como pode ser 

percebido na apresentação dos trabalhos (atividades profissionais elencadas no texto). Ao 

contrário da mulher, o homem se faz presente em carreiras consideradas marcadamente 

masculinas, muito mais valorizadas do que as atividades tidas femininas, como comprovam as 

palavras em destaque nos versos que se seguem: 

 

[...] Lhe disse o noivo Marcus 

Com total atenção 

Eu sou carpinteiro 

E filho de alemão 

Vou vesti-la por 3 anos 

Pois é roupa de tradição [...] (p.01) 

 

[...] Chico o pai é fiscal 

Trabalha com prazer 

Na secretaria da Fazenda 

Viu bem os filhos crescer 

E mesmo já crescidos 

A todos quer proteger [...] (02) 

 

[...] O marido já fez de tudo 

É bem hilariante 

É professor de Ski 

Com Ivonne triunfante 

Pra tomar caipirinha 

Passa o dia no restaurante  

 

Antonio Ivã irmão da noiva 

Esse tem muita bagagem 

É o mais novo dos irmãos 

Ele tem muita coragem 

Arquitetura e Pintura 

Já refletem a sua imagem [...] (p. 03) 

 

[...] Onde tem festa junina 

Há arroz doce e quentão 

Cantorias e aleluias 

Sanfona e violão 

Os fiéis para animar 

Com os padres se juntarão 
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Aqueles padres amigos 

Edgar, Getulio, Miro 

Gonçalo, João, e Lau 

Padre Paulo e Valmiro 

Convidados da noiva 

A estes que me refiro  

 

Unidos da fé e religiosos 

Aqui eu quero lembrar 

Também os pais da noiva 

Com eles a trabalhar 

Nessa hora importante 

Juntos vão festejar 

 

De um lado para outro 

Cada qual em seus postos 

Tem aqueles convidados 

Que assim serão compostos 

Os colegas do pai da noiva 

São cobradores de impostos 

 

Tamanha aglomeração 

Deste povo convidado 

A felicidade dos noivos 

Por todos ali cobrado 

De sua bela união 

Por Deus será louvado 

 

Marcos André ginecologista 

Silon é advogado 

Também dos pais da noiva 

O mesmo é afilhado 

De posse da lista 

Deixou tudo registrado [...] (p. 04) 

 

[...] Os padrinhos do casório 

São de grande alegria 

Milene a motoqueira 

Professora de Biologia 

Com Pablo coreografo 

Maestrando a harmonia [...] (p. 04) 
 

 

 As profissões consideradas masculinas, algumas apresentadas nas estrofes acima – 

“carpinteiro”, “fiscal”, “professor de Ski”, “arquiteto”, “pintor”, “padre”, “cobrador de 

impostos”, “ginecologista”, “advogado”, “coreógrafo” – dão ao homem reconhecimento 

social, o que a mulher tem buscado insistentemente no mundo moderno. De acordo com 

Beauvoir (2009, p. 89), o que a mulher procura é a devida “igualdade com os homens”. 

No que tange ao folheto Doutora Lúcia Santana e o Santo Remédio, tem-se duas 

mulheres apresentadas logo nas primeiras sextilhas: 
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Duas mulheres se peitaram 

No centro da cidade 

Disseram que o acontecido 

Foi dura rivalidade 

O motivo foi uma contenda 

Da mais pura realidade 

 

 Peitildes bem rosada 

 Os olhos amendoados 

 A boca bem carnuda 

E os beiços pendurados 

As pernas meio tortas 

E os mocotós inchados 

 

Dona Coelha franzina 

Os olhos quase fechados 

A boca bem pequena 

Os dentes eram falhados 

Os peitos pequenos 

E os braços cansados 

 

Elas se encontraram 

Ali, frente a frente! 

As duas: Teta a teta 

No meio de toda gente 

No banco da praça 

Naquela tarde quente [...]  (p. 01-02) 

 

 Maria Peitildes e Dona Coelha são descritas de acordo com a configuração dos seus 

corpos. O corpo sendo evidenciado como marca de diferenciação, Peitildes demonstra saúde, 

vitalidade, possui traços fortes, como demonstram os versos acima. As características físicas 

dela são nitidamente opostas às de Dona Coelha que tem a fragilidade exposta, “tem peito 

murcho” (p. 06), não pode amamentar com qualidade. Embora mostrem atributos díspares, 

são mulheres que apresentam similaridades, a maternidade as aproxima numa condição de 

igualdade. O corpo se expõe aqui como realização da condição biológica, impondo à 

identidade de mulher e mãe, confirmando a visão tradicional da identidade feminina. 

 Tomados os versos até aqui expostos dos cordéis sob análise, nota-se que a identidade 

feminina encontra-se em constante mudança, não é mais fixa ou presa ao rótulo da 

subordinação ao homem. As mulheres, além de serem mães e esposas, são também mulheres 

que optaram por trabalhar fora de casa, função outrora absolutamente masculina. Nos versos a 

seguir, isso se reafirma, a mulher tem conhecimento das leis, sabe de seus direitos, é 

consciente de seu papel mulher-mãe e sabe que este não a impossibilita ou prejudica na 

função mulher-profissional. 
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[...] Já está escrito na lei  

Não precisa muito falar 

Creche para bebês até 6 meses 

1 hora a menos para trabalhar 

Licença maternidade 120 dias 

A fim de tranqüila amamentar 

 

Para aquelas que trabalham 

Peitildes logo diz! 

Amamentação e creche 

Deixa a mamãe feliz 

É menos mortalidade 

Ganha o próprio país 

 

Se for trabalhar oito horas 

Deve estocar o leite 

Pra ser dado ao bebê 

Pra quem está cuidando dele 

Dá na xícara ou colherinha 

E levar sempre a ele [...] (p. 10-11) 

 

Esse folheto, como muitos outros de Janete Lainha, tem caráter socioeducativo e, não 

é à toa que ela se intitula “A Trovadora Educadora”. A informação é o que a poeta deseja 

levar para os leitores. Maria Peitildes e Dona Coelha se configuram em mulheres simples que 

por meio de um embate consistente, à moda grega, ou seja, envolto a discussões produtivas, 

se embate quem tem as melhores “tetas” para amamentar com qualidade. As personagens 

acabam por fortalecer a imagem da mulher apta a produzir leite, ciente da relevância do 

aleitamento materno e do contributo que as mães estarão dando ao país com filhos-cidadãos 

saudáveis –“É menos mortalidade/Ganha o próprio país”. 

Há o comprometimento com a saúde da mulher, a preocupação com seu bem-estar 

psíquico: “Deixa a mamãe feliz”. Contudo, a figura de Dra. Lúcia faz perceber que a mulher 

agora não tem apenas a maternidade como constituinte de sua identidade, ela pode também 

assumir outras identidades, sobretudo “aquelas que trabalham”, como a própria Dra. Lúcia, 

que exerce a função de médica. Nesse viés, tem-se a figuração da mulher atual, um sujeito 

pós-moderno, “conceptualizado como não tendo uma identidade fixa, essencial ou 

permanente” (HALL, 2005, p. 12), ou seja, um sujeito portador de “uma identidade unificada 

e estável, está se tornando fragmentado” (idem), assume de acordo com o contexto/situação 

uma identidade. A Lúcia, mãe, não é a Lúcia, doutora, que, por sua vez, não é a Lúcia, esposa, 

sem deixar de ser ao mesmo tempo as três; uma vez que sabe administrar onde quer/deve ser 

cada uma, ou no momento em que cada identidade deve figurar. 
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Os versos a seguir apresentam as expectativas de Coelha diante da Dra. Lúcia. A 

construção da identidade que a primeira faz da doutora, expõe esta como uma “super mulher”, 

uma “santa” fazendo menção ao seu nome “Santana”, afirmando que ela tem a cura para os 

males, pois sabe o que diz e inspira confiança, credibilidade, segurança; ao mesmo tempo, em 

que é também mulher, compreende o universo feminino, uma vez que dele faz parte. Fica 

evidente como a identidade da mulher mudou,  

 

[...] A desafiante Coelha disse: 

Que a sua filha tava doente 

E amanhã bem cedo 

Ia ao doutor novamente 

Para procurar salvar 

Sua filha doce e inocente 

 

Peitildes disse: Dra Lúcia 

Vai dá um revertério 

Tem o santo remédio 

E um carinho bem sincero 

Ela tem nome de Santo 

E acabará este mistério 

 

A doutora sempre afirma 

Amamentar ajuda por inteiro 

A prevenir câncer de mama 

De seu ovário e do seu útero 

Reduz o peso da nova mamãe 

Economizando seu dinheiro 

 

No outro dia logo de manhã 

No consultório ela chegou 

Pedindo a Deus do céu 

Pois sua filha piorou 

Que dela logo tratasse 

Pois sua paciência esgotou 

 

A doutora fez uma festa 

E disse a Coelha Tereza 

O que a todos dizia: 

Amamente sua princesa 

E logo boa ela ficará 

Dessa grande fraqueza 

 

Lhe digo cara doutora 

O meu leite é aguado 

Da boca dessa criança 

O peito eu havia tirado 

O sustento é o mingau 

Que trago amornado [...] (p.06-08) 
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Com isso, rompe-se com a falsa argumentação de que mulher não é capaz de exercer 

outras funções que não aquelas já determinadas pela condição dos seus corpos. Tal assertiva é 

originária da falsa argumentação de que mulher não é um ser capaz de pensar como os 

homens, assim como não possui o saber permitido aos homens, e de estar sempre ao lado da 

emoção e não da razão, condição que vem a se constituir numa indelével marca no processo 

de configuração da identidade feminina (FAGUNDES 2003, p. 77). A personagem Dra. Lúcia 

serve claramente como mostra de que a mulher não pode mais ser “subordinação”, ela 

trabalha no plano da “coordenação”, da independência, da objetividade; logo, pode e tem 

direito a exercer o “poder”, daí ter autoridade para aconselhar e prescrever tecnicamente: 

 

[...] A doutora sempre afirma 

  Amamentar ajuda por inteiro 

A prevenir câncer de mama 

De seu ovário e do seu útero 

Reduz o peso da nova mamãe 

Economizando seu dinheiro [...] (p. 07) 

 

 Creditou-se ao gênero a configuração da identidade feminina. As marcas que incidem 

sobre o corpo sexuado, determinam-no. O corpo é o responsável por denunciar as escolhas, 

ele demonstra poder, com isso as identidades são afloradas, ou seja, num processo de 

alteridade. O gênero se faz distinto a depender da cultura e esta possui, segundo Lauretis 

(1994), um sistema de gênero. Assim, seguindo o pensamento de cada cultura, nascem as 

identidades de gênero, consequentemente, as identidades femininas são constituídas num 

processo sempre contínuo e não estático. Correia Dias (2003, p. 19), diz que em 

 

uma sociedade plural que se constitui e se funda na coexistência da 

diferença, não podemos conceber mulheres e homens como categorias 

abstratas e nem como diferenças biológicas dadas, mas apreender homens e 

mulheres como históricos, datados no tempo e circunscritos em um espaço 

delimitado. 

 

 Nada mais justo do que considerar homens e mulheres, analisando-os ou 

interpretando-os sob uma perspectiva histórica; afinal, indivíduos são seres históricos, 

mutáveis, sujeitos a contextos e situações que podem determiná-los e até, identificá-los. 
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7.2.2 “Maria das Dores” ou melhor “Dasdores”:  a voz da mulher 

 

Em, Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da colher de pau, os versos 

evidenciam a violência imposta às mulheres em algumas culturas. Tais fatos chegam ao 

conhecimento do leitor por meio do desabafo da personagem “Dasdores”. Ao longo das 

quadras, em que o poema se organiza, essa mulher toma voz e a usa com vigor. Só pode se 

posicionar com tal firmeza quem conhece e vivencia as imposições de poder, como bem 

lembra Foucault (2008). A mulher sofreu em sua história tais imposições, sabe, portanto, de 

onde fala e o que fala, pois se enuncia com conhecimento de causa. Foisil (1991) atesta, nesse 

sentido, que o gênero feminino, historicamente, não tinha representatividade social, com isso, 

não podia ser ouvido. No caso de Maria das Dores, mulher criada por Janete Lainha, numa 

perspectiva foucaultiana, rompe com o silêncio e impõe sua voz. 

Nesse caminho, “Dasdores”, ao longo dos versos, coloca diante do olhar do leitor a 

representação da mulher que luta para se libertar do modelo patriarcal do século XVIII, que 

tinha o homem como centro: “Homem é um provedor/ Sustenta a família” (LAINHA, [s/d], p. 

3). Maria das Dores é o retrato da mulher-autora, o que faz romper com a metafísica 

ocidental, mas vai além dessa instância. Ao contrário do sujeito do Iluminismo, cuja principal 

característica é a identidade fixa e imutável, como apregoa Hall (2005), Maria das Dores não 

se restringe apenas à atividade de autoria, a uma identidade somente, pelo contrário, ela se 

apresenta um sujeito plural. Nos versos que se seguem, mostra-se, ao mesmo tempo, escritora, 

mulher e ser crítico e reflexivo.  

 

[...] Metade da humanidade é mulher 

Mato logo a charada: 

Outra metade filho é! 

E ela faz dupla jornada [...]  (p. 04) 

 

O sujeito pós-moderno é responsável, de acordo com Hall (2003), por gerar uma 

verdadeira “crise da identidade”. Crise que fez a identidade estar em constante construção. 

Com o sujeito pós-moderno, a identidade feminina tem “diferentes direções” (HALL, 2005, p. 

13). A mulher da pós-modernidade faz “dupla jornada”, trabalha, estuda, cuida dos filhos, do 

marido e ainda da casa, portanto, executa várias funções, possui identidades múltiplas. Nesses 

termos, as identidades não são fixas, mas constantemente construídas histórica e 

culturalmente.  
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No cordel, em questão, Maria das Dores fala de si e por si, logo, em nada se aproxima 

da mulher do tempo do patriarcalismo, pois não precisa ser representada pelo homem, não se 

encontra presa à metafísica da substância, a qual foi questionada por Butler (2008). A 

identidade dessa mulher, que fala, enfraquece o estereótipo de que mulher tem as faculdades 

intelectivas restritas. Numa verdadeira mudança de paradigma; decidida, ela se apresenta: 

 

 

[...] Sou Maria das Dores 

Pra uns “Dasdores” 

Mais não estou disponível 

Para nenhum dos senhores [...] (p. 01) 

 

Interessante notar a carga semântica que “Dasdores” concentra, funcionando mais 

como um qualificador, por isso, a autora nele centra o peso do sofrimento vivido pela figura 

feminina ao longo do tempo. Dasdores é um pretexto para essa leitura histórica que se pode 

fazer no que tange às penúrias e agruras que transpassaram e ainda atravessam as mulheres. 

Ela se configura na representação dessas, nela a mulher historicamente se vê e se encontra.  

O nome Dasdores também faz lembrar uma imagem bíblica. De acordo com a tradição 

cristã católica, Nossa Senhora das Dores aparece trespassada por sete espadas no peito. Na 

maioria das vezes, os ícones ou imagens da santa mostram-na apenas transpassada por uma. A 

espada é a representação do sofrimento, da dor de Maria em perder seu filho, Jesus. Daí, em 

muitos lugares, ser venerada a imagem da Virgem das Dores.  No cordel, em questão, Maria 

das Dores expõe ao público comportamentos que afetam os corpos femininos e os segregam à 

escuridão social. 

Maria das Dores é a representação da mulher proativa, resiliente, e o cordel, em foco, a 

carta-convite à proclamação de certa “independência” feminina. Um convite à queda 

definitiva do falocentrismo que por muito tempo imperou socialmente, impedindo a livre 

expressão da mulher. Na quadra supracitada, a imagem que se tem da mulher foge àquela 

evidenciada no século XVIII, do ser frágil e dependente do homem. Aqui, os versos 

comprovam que essa mulher tem nome e, principalmente, atitude.  

Dasdores fala a um professor, forma talvez usada para que este seja sensibilizado a 

propagar as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e saia em defesa destas. Apesar de 

afirmar que “Homem nenhum presta”, ela reconhece o valor da imagem masculina advinda do 

binarismo histórico: 

 

[...] Certamente eu lhe digo 
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Homem é um provedor 

Sustenta a família 

É um grande batalhador [...] (p. 03) 

 

 Os versos acima mostram o homem sendo identificado, portanto, como sinônimo de 

competência e virilidade, um ser ativo e forte. A mulher, em contraposição, nesses termos, só 

pode ser passiva e fraca. No entanto, Maria das Dores não se inclui nesse rol. Ao denunciar os 

limites impostos à figura feminina, permite a todos os leitores conhecerem uma mulher 

desvinculada do modelo submisso e arcaizante do falocentrismo. À luz das disposições de 

Hall (2005, p. 13), é possível afirmar que, no cordel, Os desafios da mulher tal e qual nos 

tempos da colher de pau, a figura feminina tem sua identidade “formada e transformada 

continuamente”. Isso acontece em “relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpolados nos sistemas culturais que nos rodeiam” (HALL, 2005, p. 13).  

 

[...] Ao meu ver nada é mais belo 

Da raiz até o cabelo 

Em toda a sua natureza 

É só olhar no espelho 

 

Espelho lembra a Mulher 

Ela é o mote é o tema 

Seja rica ou, seja pobre  

Ela sempre vale a pena 

 

Por completo digo agora 

A mulher é portadora de vida 

Seja hoje ou qualquer hora 

Ela é muito boa de lida [...] (p. 02) 

 

 A “Mulher”, em maiúsculo, de que fala o eu-lírico, é a mulher universal, marcada pelo 

estereótipo da vaidade, da feminilidade, a que inspirou poetas, a que foi eternizada em telas, 

independente da condição social, a mulher de identidade única, que ocupava um lugar 

determinado na sociedade. A “mulher”, em minúsculo, é agora a mulher pós-moderna, a que 

carrega a multiplicidade identitária, pois, como apregoa Hall (2005, p. 13), “a identidade 

plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia”, isso se comprova nos 

variados papéis sociais assumidos pela mulher atualmente. Essa “mulher” não é ainda o 

retrato universal feminino de todas as sociedades, afinal, ainda existem muitos países e 

regiões, onde a liberdade feminina não é sequer cogitada e o patriarcalismo impera extensiva 

e impunemente.  
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No cordel, em análise, observa-se a retomada da história feminina, fatos importantes 

que possibilitaram à mulher desmistificar o que a condição biológica lhe impôs. O binarismo 

histórico, responsável por excluir a mulher do campo social, passa a ser questionado. Maria 

das Dores, ou “Dasdores”, como é chamada, constrói por meio do discurso imagens que a 

história tratou de tornar essencializadas, quando a prática dizia o contrário.  Escritora, rica, 

pobre, doméstica, professora, esposa, mãe, profissional, modelo, anoréxica, gorda, idosa, são 

algumas das “representações” presentes no folheto, as quais se configuram em identidades 

que só se manifestam a partir da “diferença”, como expõe Douglas (1966). Como lembra 

Silva (2003, p. 89), identidade e diferença, na contemporaneidade, estão “estreitamente 

associadas a sistemas de representação”. A visão do não-essencialismo, entretanto, 

proporciona a representação dessa mulher sem nenhuma fixidez; o processo identitário é 

fortalecido pela indeterminação e ambiguidade desse sujeito (idem). Mesmo com a 

desconstrução do gênero, no final do século XX, apresentando um novo protótipo de “sujeito 

construído no gênero”, ou seja, “engendrado na experiência de sexo, classe e raça” 

(LAURETIS, 1994, p. 208), não foi possível impedir que o conceito de identidade, como 

conhecido ao longo do tempo, fosse modificado por inteiro. As diversas funções assumidas 

pelas mulheres, além da maternidade, não fizeram cessar, de vez, a ideia de “mulher objeto”, 

como se observam nos últimos versos que se seguem. 

 

[...] Doméstica e profissional 

Dão educação as crianças 

Professora tempo integral 

E ela sempre avança 

 

Avanço é ordem  

De quem é decidida 

Ajuda também ao homem 

Em todo a sua vida  

 

Despidas em autdoors 

E em capas de revistas 

São iscas de consumo 

Na propaganda televisiva [...] (p. 04-05) 

 

Assim, com a desconstrução da concepção de gênero, como determinação biológica, 

rompe com a metafísica da substância e, dessa maneira, a mulher passa a firma-se como 

sujeito de identidades diversas, tal como ocorre com a mulher dos versos supracitados. Essa 

mulher reage ao sistema opressor e denuncia as imposições do falocentrismo; ainda que 
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retomem algumas representações ofensivas à mulher, não é por mera exemplificação, mas sim 

para tornar pública a história de desfavorecimento da identidade feminina.  

            Logo, as mulheres muniram-se de força e dinamismo, na segunda metade do século 

XX, mostrando serem instruídas – muitas universitárias –, tornando-se mais fortes, 

empreendedoras que anseiam por melhores posições sociais e saem em busca de seus 

objetivos. Tais fatos permitiram, respectivamente, nas últimas décadas do século XX, que a 

noção de gênero fosse questionada (BUTLER , 2008).   

Butler considera sexo e gênero como construto social, logo, o gênero feminino está em 

construção permanente. A mulher não nasce mulher, torna-se (BEAUVOIR, 2009). Para 

Beauvoir, à luz do existencialismo, o homem primeiramente existe, depois é que ele se 

reconhece e assim faz a sua aparição no mundo. A mulher do cordel, acima, confirma tal 

coordenada, pois surge e, conforme se relaciona com o outro, vai construindo as suas 

identidades por meio da diferença. O gênero feminino, em questão, portanto, se constrói 

socialmente, por meio de um processo de aprendizagem. Homem e mulher aprendem a ser 

machos e fêmeas (BEAUVOIR, 2009). A mulher aprende a ser doméstica, mãe, professora, 

enfim, papéis impostos, incidindo sobre os corpos uma “política de poder”, como pontua 

Butler (2008). 

Torres (2003) registra que a identidade feminina sempre esteve aprisionada a 

características específicas, como a submissão ao homem. Maria das Dores não é submissa, 

mas forte e decidida. E como as identidades estão em constante transformação, Das Dores 

muda de opinião e decide ficar com o professor, diferentemente do início do cordel, quando 

afirma não estar disponível para nenhum dos homens a quem dirigia seus versos. Por isso, 

justificando-se para não trair à causa maior – a defesa da mulher, o feminismo –, ela diz 

agora: 

 

[...] Mulheres belas e poderosas 

Vou terminar de contar 

A todas peço desculpas 

Pois com o professor eu vou ficar (p. 07) 

 

 Essa mulher forte e decidida, que se dá a conhecer por meio dos versos, no final do 

cordel, não exclui ser também sensível ao amor. Ela não se rende à figura masculina, pois não 

lhe é submissa, pelo contrário, coloca-se ao lado do homem, como igual, pois com ele vai 

ficar, algo que evidencia também o exercício do poder que agora ela tem: o da escolha. Ora, 
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quem reflete sobre algo, mensura todos os inconvenientes e ainda tem o poder de escolher, de 

optar, só pode, como lembra Foucault (2008), ter, de fato, poder. 

 

7.2.3 Mulher e política: uma realidade moderna 

 

Cargos políticos sempre pertenceram exclusivamente aos homens. No século XIX, 

como lembra Perrot (2005, p. 461), prevalecia a “sexualização dos espaços” e, nos locais de 

poder, como “Parlamentos, Cortes de Justiça e Bolsa” mulheres não podiam frequentar, 

apenas os homens. Excluídas da cidadania política, elas não podiam falar em público, como 

muito já se disse aqui. Com o passar dos séculos, essa situação começa a ganhar formas 

diferentes, a ascensão feminina no cenário público passa a ser inevitável. As mulheres 

tornam-se engajadas no processo de transformação social, de lutas e conquistas, de auto-

afirmação social. O discurso opressor, nos moldes da subserviência do patriarcado, passa por 

modificações a partir do século XX, definitivamente. Isso acontece porque no período  

das duas grandes guerras, as mulheres foram incentivadas a saírem de suas 

casas e atuarem no mundo produtivo, uma vez que seus homens haviam 

partido para os campos de batalha. Para viabilizar essa saída, os meios de 

comunicação e a ciência mostravam as vantagens e encantos do mundo 

público. No entanto, no pós-guerra, ocorreu o movimento contrário. A volta 

dos homens para suas casas obrigou a volta das mulheres ao interior do lar. 

Mais uma vez, a ciência e a mídia entraram em ação, mas, desta vez, para 

tratar dos prejuízos para o desenvolvimento dos(as) filhos(as) que tinham 

mães trabalhadoras. Criou-se todo um discurso social que culpabilizava a 

mãe que não se dedicasse, em tempo integral, ao seu papel natural de 

cuidadeira: mãe, esposa e dona-de-casa (CAIXETA; BARBATO, 2004, p. 

215). 

 

Conforme pontuam Caixeta e Barbato (2004), a experiência das mulheres fora de casa 

modificou e muito o comportamento delas em seu retorno ao lar. Quando os homens voltam 

da guerra, as mulheres assumem o papel considerado inerente à sua condição de mulher, mas 

agora as experiências adquiridas fora de casa tornaram-nas mais fortes e decididas. Aceitar o 

que lhes fora imposto historicamente passou a ser repensado e, diversas vezes, não aceito.  As 

autoras afirmam que com a chegada dos homens da guerra, as mulheres já não são mais as 

mesmas, e com os movimentos feministas sendo deflagrados, a figura feminina ganhava força 

na busca pelos direitos humanos (CAIXETA, BARBATO, 2004). 

Sabe-se que depois da constituição deste cenário de lutas e conquistas, as mulheres 

passaram a ocupar o mundo do trabalho. Mesmo assim, com a presença feminina no campo 

profissional, com carreira no espaço público, registram Caixeta e Barbato (2004), que tal fato 
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“não modificou sua identidade de mulher, apenas a ampliou. Agora, mais que mães e esposas, 

elas também são donas-de-casa e profissionais” (p. 215). O arquétipo formado, que parecia 

muito fechado, se abre, dando margem à autofirmação no campo social. As mulheres 

puderam, dessa maneira, escolher suas identidades, como a própria identidade feminina, 

quando da escolha do gênero mulher. Depois deste reconhecimento, as mulheres passam a não 

ver mais barreiras que pudessem impedi-las de estar presentes em determinados campos da 

sociedade, como o político. Tanto que, no século XXI, no Brasil, mulheres começaram a ser 

presença constante nesse cenário, portanto, a representatividade feminina encontra-se em 

ascensão. É o que se evidencia no folheto Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata.  

Nele, se observa a presença de uma mulher que deseja ocupar um cargo político. Para 

tanto, essa figura feminina se reveste de características determinantes. Assim como o homem, 

a mulher, que se apresenta nesse folheto, se mostra forte, decidida, altiva e instruída, 

características do sujeito pós-moderno (HALL, 2005). Aspectos, na verdade, que sempre 

foram atributos pertencentes à figura masculina, a qual se destacava, como apta e adequada a 

esse tipo de cargo.  

Vale ressaltar que o folheto, em questão, constitui a apresentação da própria 

plataforma de governo da candidata. Por ser poeta e ser do povo, a figura feminina, que se 

mostra, diz conhecer sua gente e, por isso, saberá defendê-la. 

 

Sou uma humilde poeta 

Lançando a candidatura 

Na Academia de letras 

Defenderei a cultura 

Do povo e do Cordel 

Com outra investidura [...] (p. 01)                        

 

 O que se tem nesses versos é a representação de uma mulher envolta pela política e 

que deseja ser reconhecida como poeta. A voz da mulher se pode ouvir ao longo de todo o 

folheto cordelístico. Santos (2009) lembra que, desde o momento que os folhetos cordelísticos 

começaram a ser publicados, estes refletiam “uma trajetória de produção marcadamente 

masculina” (p. 160). Os homens produziam e publicavam os folhetos, como mostra o excerto 

a seguir. 

 

Eram homens os poetas que publicaram e que estiveram à frente enquanto 

autores desse contexto editorial, fato pelo qual os pesquisadores, quando 

constroem o cânone para essa ‘literatura popular em verso’, não detêm 

atenção, muito menos se interrogam sobre a ‘ausência’ feminina. 

Notadamente eles não tiveram a seu tempo como refletirem sobre a exclusão 
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das mulheres desses lugares públicos e, por estarem presos ao 

escriptocentrismo do texto impresso, também não conseguiram perceber, na 

maioria das vezes, a presença feminina no campo da oralidade, em que 

principalmente as mulheres produziam (SANTOS, 2009, p. 160). 

 

 À margem da literatura popular, no que se refere aos folhetos de cordel, a mulher-

poeta permanecia no anonimato, uma vez que a presença feminina não era conhecida; fato 

decorrente da condição de ser mulher, impossibilitando-a de qualquer aparecimento público. 

Vislumbrá-la em qualquer outro campo que não fosse uma das funções expostas pelo 

arquétipo feminino tradicional tornava-se incogitável. A escrita era produzida por homens – 

mulheres não possuíam esse direito –, mesmo porque, não frequentavam escolas; assim a 

leitura e a escrita não lhes eram permitidas.  Tal empecilho impediu as mulheres de imprimir 

seus versos cordelísticos e quando o faziam: “(...) tinham de usar pseudônimos masculinos 

[...], ou mesmo, não assinar suas obras” (SANTOS, 2009, p.160). 

De acordo, com Perrot (2005), a palavra pública sempre foi recusada às mulheres, elas 

deveriam estar caladas, pois acreditava-se que a ordem publica passava, necessariamente, pelo 

silenciamento das mulheres.  Elas não podiam falar de política, procedimento “inconveniente 

e mal-educado” (idem). Aquelas mulheres que falavam em público, a exemplo de Adélaide 

Popp, segundo Perrot, “oradora nos comícios operários”, deixavam muitos ouvintes 

insatisfeitos, os homens pensavam que “ela era provavelmente um homem disfarçado de 

mulher” (idem), a forma como falava condizia com a figura masculina, jamais feminina. 

Estereótipos fixados pela história e que determinavam a postura assumida pelos sexos.  

Não cabia à mulher e, nem era conveniente a ela, ser sagaz e inteligente, pois se 

acreditava na inerência de que somente os homens possuíam o domínio do saber elevado; 

logo podiam exercer cargos políticos. A mulher ocidental do século XVIII e XIX é excluída 

da vida pública, recai sobre ela uma variedade de estereótipos sexistas, os quais foram 

responsáveis pela intensificação e sua exclusão do campo do poder. No caso do folheto, o 

estereótipo de fragilidade que foi por tanto tempo considerado como atributo inerente à 

identidade feminina, tem sua base abalada.   

Com certeza há um sobressalto na vida das mulheres, pois sair dos moldes do 

androcêntrismo à vida pós-moderna não foi uma tarefa das mais fáceis. Parece, aliás, um 

processo rápido na história das mulheres, mas séculos de lutas foram necessários para que 

ocorressem mudanças na vida “predeterminada” dessas figuras tão marcantes da história da 

humanidade. Como pode ser percebido no cordel, em análise, jamais se podia imaginar que 

um dia fosse a mulher pleitear cargos públicos, principalmente, na política, por isso nele, 
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palavras como “pública” e “política” são assumidas sem medo pela mulher candidata, que 

discursa, fala em público, elabora plano de governo e o edita em cordel, não é tomada por 

inconveniente ou mal-educada e contempla necessidades coletivas, portanto, não pensa só em 

si. Uma mulher disposta a gerir tanto mulheres, quanto homens, na luta por todos, no combate 

à “patifaria” masculina. 

 

[...] Fêmea sou pra lutar 

Acabando com a patifaria 

E o objetivo alcançar 

Melhorando o dia a dia 

Dando duro pra viver 

O povo em mim confia [...] (p. 07) 

  

 A mulher-candidata não mede esforços, está pronta para lutar, com honestidade e 

trabalho. O desejo de ser prefeita, ganhar uma eleição, advém de muitas lutas, que 

perpassaram os séculos. Ser independente é sair das amarras do mundo falocêntrico. O título 

do folheto Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata evidencia a própria Janete Lainha 

Coelho, autora do cordel, valendo-se das estrofes para propagar o desejo de conseguir se 

eleger prefeita da cidade de Ilhéus, na Bahia, verdadeira campanha eleitoral impressa. O 

livreto expõe as suas ideias, um conjunto de propostas que deseja cumprir quando for eleita. A 

voz da mulher sendo propagada como sinônimo de força e coragem: 

 
[...] Ajudarei meus irmãos 

Crianças da cidade inteira 

Principalmente os desabrigados 

Eu serei de todo hospitaleira 

E ponho para trabalhar 

Os que estão na bandalheira [...] (p. 05) 

 

[...] Lutarei pelos direitos 

Dos menos afortunados 

Dos homossexuais e afros 

Ou dos que são explorados 

Das minorias dos índios 

Dos que estão maltratados [...] (p. 05) 

  

Nota-se que nos versos, tem-se a identidade de uma mulher destemida, pronta para 

lutar pelos menos favorecidos, pelos marginalizados, pelos excluídos sociais, ao tempo que 

desmistifica a ideia do corpo esteriotipado, estigmatizado, preso à condição biologizante da 

visão essencialista de que, mais uma vez, o sexo feminino determina e impõe um gênero 

considerado impotente e despreparado para lutar. A condição de ser mulher, habitar um corpo 

feminino, em nenhum momento compromete a presença da mulher como representante do 



148 

 

povo. Obstáculos, segundo a candidata, jamais existirão, como se pode observar nos versos a 

seguir. 

 

[...] Subirei até os morros 

Ribanceiras e escadarias 

Conversarei com todos 

Sem promessas nem fantasia 

Levarei o povo a pensar 

Em outras categorias [...] (p. 04) 

 
 Os versos mostram uma candidata ativa, disposta, aberta ao diálogo, pois com todos 

conversará. Uma mulher, cuja identidade se sustenta nos pilares da instrução, da força, da 

coragem, mais uma vez rompendo com os estereótipos de gênero impostos tradicionalmente à 

figura feminina pela tradição falocêntrica. A mulher que aqui se percebe expressa, através dos 

versos, a sua capacidade de representar o povo, buscando, se eleita, condições melhores para 

o povo ilheense. 

Essa figura feminina, que almeja a vitória nas urnas, dar a conhecer, novamente, um 

sujeito pós-moderno, permitindo uma configuração de identidade “que se torna uma 

celebração móvel: formada e transformada continuamente” (HALL, 2005, p. 13). Logo, ao 

rejeitar as imposições do patriarcado, a mulher sai do invólucro que a silenciou por séculos, e 

começa a questionar as relações de poder que a subordinou aos cuidados do homem. Embora 

a candidata à prefeita rompa com essa configuração e apresente a imagem de mulher 

representativa, não se pode negar que essa mesma mulher busque se autofirmar no arquétipo 

de força, liderança e reconhecimento público, configuração historicamente construída e 

pertencente, diga-se mais uma vez, à figura masculina.  

A capa do folheto traz uma mulher em trajes que deixam em evidência, de certa 

forma, a desigualdade dos gêneros. À mulher, cabia o uso de vestidos, saias, aos homens, 

paletós e calças. A candidata do folheto traja paletó e gravata, ao tempo que usa saia. Essa 

imagem leva a inferir que, para ocupar o cargo político, a mulher precisa se portar também 

como um homem, abstraindo características que a história tratou de delegar a este gênero, 

para que assim possa ser aceita. Dessa maneira, ela percorre um caminho ainda ancorado na 

representatividade masculina. Para exercer cargo político, ela tem que saber impostar a voz, 

ser forte, inteligente, sagaz, determinada, conhecedora das letras. Identidades que a mulher 

jamais pôde mostrar publicamente. 

É certo que a presença da mulher na política vem crescendo a cada ano, como pode ser 

percebido no contexto brasileiro atual, todavia, esse fato não é restrito ao Brasil, sendo 
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registrado em vários lugares do mundo. A mulher tem conseguido se firmar em diversos 

campos do conhecimento, contudo, ainda prevalece a disparidade valorativa: ela recebe 

remuneração inferior a do homem, exercendo as mesmas funções.  

Beauvoir enceta que “Foi pelo trabalho que a mulher cobriu em grande parte a 

distância que a separava do homem; só o trabalho pode assegurar-lhe uma liberdade concreta” 

(BEAUVOIR, 2009, p. 879). E declara que a conquista do voto pela mulher não lhe garantiu a 

sua perfeita libertação. “Somente em um mundo socialista a mulher, atingindo o trabalho, 

conseguiria a liberdade” (BEAUVOIR, 2009, p. 880). A autora deixa evidente que o homem, 

em sua plenitude, é um ser, por si só, completo. O privilégio que o homem tem sentido desde 

sua tenra idade, concentra-se em sua vocação de ser humano. Algo que não contraria seu 

destino de macho, ao passo que, para a realização da feminilidade, a mulher tem de se fazer 

“objeto e presa”, renunciando as suas “reivindicações de sujeito soberano. [...]. Renunciar a 

sua feminilidade é renunciar a uma parte de sua humanidade” (BEAUVOIR, 2009, p. 882). 

Quando a mulher abandona, de certa forma, o lugar que já lhe era reservado pela 

tradição e busca adentrar em um campo social, cultural e político ocupado pelo homem, como 

mostra o cordel Prefeitura de Ilhéus eu também sou candidata, observa-se que o ser feminino 

agora passa a almejar lugares ocupados antes somente pelo homem, no desejo de assumir 

papéis idênticos ao dele. Mas isso, só lhe é possível, de acordo com as vitórias ou direitos 

legalmente alcançados, como a cota representativa de mulheres por partido político e a de 

representação feminina nas disputas eleitorais. Cotas, diga-se de passagem, conforme dados 

do Tribunal Superior Eleitoral, em 2012, até agora não totalmente contempladas.  

 

[...]Tá na Constituição 

Eu sou parte, sou povão 

Tenho representação 

E disputo este cargo 

Por toda nossa população [...] (p. 07) 

 

Lutando por espaço, as feministas proporcionaram às gerações subsequentes uma 

diferenciação quanto ao trato e o portar-se frente aos novos tempos. As ativistas 

possibilitaram às mulheres novo rumo, nova trajetória de vida. Saber conquistar os seus 

direitos, mesmo com dificuldades sempre foi o objetivo. Em Prefeitura de Ilhéus eu também 

sou candidata, tem-se a imagem da mulher atrelada à representação política. O dizer poético 

surge no desejo de autoafirmação, a mulher quer e busca ocupar um cargo político – “ser 

prefeita” –, para representar o povo, no desejo de destruir a ideologia de mulher frágil, 

submissa, subjugada, inferior, que perdurou e ainda perdura na sociedade.  
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Janete Lainha Coelho finaliza o folheto cordelístico com o convite direcionado a todos 

os seus leitores, principalmente àqueles oriundos da cidade de Ilhéus, para que possam lhe 

confiar o voto.  

 
[...] Aqui fica o convite  

Para você se aliar 

No PARTIDO DO CORDEL 

Sem se desmoralizar 

Salvando nossa cidade  

E a ela moralizar (p. 08) 

 

De modo humorístico, como se percebe nos versos da estrofe acima, a cordelista 

finaliza o folheto convidando a todos os leitores a se aliarem ao seu partido, o “Partido do 

Cordel”, finalmente apresentado. Ela ainda evidencia pistas de seu slogan político, um recado 

a todos os políticos da região sul-baiana e de todo o país; uma lição de moral a todos eles: 

para que pratiquem a política “Sem se desmoralizar” e que procurem a todo instante 

“moralizar”. 

 

7.2.4 A configuração da mulher gorda, sensual, formosa e ingênua: Laudeceia, Maria 

Mata Homem e Genoveva 

 

Ao longo do tempo, a imagem feminina sempre esteve envolta em um ideal de beleza 

predeterminado, ou seja, as identidades que incidiam sobre a mulher não podiam estar 

distantes dos padrões ditados. O modelo imposto deveria ser abstraído para suas vidas; quem 

se desvinculasse desse padrão estaria fora do aceitável, do correto, do desejado. Excluídas da 

história, como sabido, as mulheres continuaram a seguir as imposições do que lhes era ditado, 

sendo estigmatizadas, ora por serem mulheres ora por seus corpos apresentarem 

características que a sociedade tratou de considerá-las não aceitáveis, protótipos que ainda 

hoje recaem sobre a imagem feminina; estereótipos inibidores que marginalizam e excluem-

nas no palco social.  

 É interessante pontuar que as identidades que incidem sobre os corpos, se manifestam 

e se mantêm numa relação de poder e, como bem lembra Woodward (2003), essas identidades 

se constroem a partir da marcação da diferença. Logo, a existência de uma identidade se 

garante porque existem outras, por isso, as identidades se firmam e se excluem; ao se 

firmarem, automaticamente outras são rejeitadas (SOUSA, 2003). Diante disso, os corpos são 

educados num processo contínuo, mesmo sem que este perceba.  
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Com efeito, foram convencionados à mulher comportamentos e características, quer 

físicas, quer psicológicas, que instituíssem uma suposta identidade feminina; fisicamente o 

sexo, dito “frágil”, deve se apresentar com um corpo saudável e magro, mas com formas bem 

delineadas, passando sensualidade. Quanto aos aspectos psicológicos, a mulher deve ser 

meiga, carinhosa, emotiva, passiva, gentil, dócil, paciente, prendada, amorosa com o marido e 

com os filhos. Levando isso em consideração, todo comportamento distante do prescrito 

encontra-se fora da “norma” – homem branco, heterossexual, de classe média urbana e 

cristão, segundo Louro (2007) – e se não se enquadra no modelo aceitável, os desvios tornam-

se alvo de preconceito, punições, acarretando distanciamento social (VIEIRA, 2008). Nas 

palavras de Louro (2007), aqueles que rompem com a norma serão taxados como os “outros”, 

os “marcados” (p.15). 

Assim acontece com as gordas, que são vistas como disformes, e por esse motivo, são 

tidas como feias, sendo julgadas sem direito à defesa. As críticas partem daqueles que veem o 

excesso de peso como configuração de anormalidade física. Muitas mulheres obesas, além de 

serem rechaçadas por outros indivíduos, também condenam a si mesmas, vivem imersas num 

constante embate com seus corpos. Por se manterem gordos, elas acabam não aceitando a si 

mesmas.   

A busca pela estética ideal leva às mulheres a se empenharem na luta árdua pelo 

estereótipo de beleza difundido midiática e socialmente – a mulher para ser bonita e saudável 

tem de ser magra. Conforme Louro (2007, p. 15), homens e mulheres procuram investir muito 

em seus corpos e para isso seguem “as mais diversas imposições culturais”, maneiras de 

marcar as identidades como também as diferenciações. Os corpos, segundo a autora, são 

construídos no intuito de se manterem adequados aos “critérios estéticos, higiênicos, morais 

dos grupos”, dos quais os indivíduos fazem parte. Este processo de formação de identidades 

se dá ininterruptamente, já que a “identidade é resultante de toda uma vida real e de todo um 

conjunto de condições materiais experienciadas” (TORRES, 2003, p. 44).  

No folheto Ser gorda não é ser boba, tem-se a apresentação de Laudeceia, mulher 

acima do peso. Diante do exposto, já se imagina que esta mulher carregue sobre si o estigma 

de estar fora dos padrões de mercado e que, de certo, sofre com os julgamentos dos outros, 

considerados “normais”. Isso posto pelo fato de, quando a mulher é gorda, o corpo tende a ser 

reduzido a uma imagem grotesca, sustentada no estigma da feiúra, passando a receber 

apelidos destrutivos e sempre cômicos, como “banhuda”, “molengona”, “fraca”, “porroló”, 

“bujão sem gás”, “bolo fofo”. Enfim, denominações que criam novas identidades à mulher, 

desmerecendo-a, e limitando-a ainda mais ao espaço privado, pois o gordo é visto como um 
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ser incapaz de exercer funções simples em seu dia-a-dia. A aparência, portanto, neste caso, 

torna-se fator excludente da mulher, porque essa também é a responsável pela inclusão social. 

A mulher “bela” tem lugares reservados e apreciados na sociedade vigente, o que é inegável.  

Laudeceia, no entanto, é gorda, mas não é boba. A imagem dessa mulher posta no 

folheto não compactua com a visão do grotesco. Embora exista, talvez, por parte do leitor do 

cordel em questão o preconceito contra a forma física de Laudeceia, a figura descrita busca, 

sem dúvida, romper com a imagem disforme que se tem do gordo. Laudeceia, além de não se 

achar feia, é uma mulher totalmente disposta. Forte e decidida, vê no peso da balança a 

medida certa para viver bem e feliz. Percebe-se, por meio dessa figura feminina, que a 

“identidade que um indivíduo assume em determinado momento da sua existência é o 

desdobramento das múltiplas determinações a que está sujeito” (TORRES, 2003, p. 43). A 

identidade assumida de ser “gorda” se constrói a partir das ações do sujeito. Laudeceia, 

embora se apresente como uma mulher gorda, o que, de imediato, a excluiria, garantindo-lhe 

adjetivos preconceituosos, assume diversas outras identidades, as quais se articulam 

performaticamente para a formação de novas posturas. Observe-se como isso se comprova 

nos versos abaixo: 

 

Disposição e atenção              

Grande coisa alerta 

Fora do peso ela vive 

Não tem cós nem se aperta 

É como todos conhecem 

Laudeceia a gorda esperta 

 

Como boa gorda vive 

Até acompanha a moda 

Veste qualquer roupa 

Quando de manhã acorda 

Pois precisa trabalhar 

E nada lhe incomoda 

 

Ora! Também pudera 

Gorda é desde pequena 

Tem a alma bem grande 

Faz tudo que vale a pena 

Não tem nenhum cristão 

Que a gorda condena [...] (p. 01) 
 

 

Sabe-se que, quando a mulher é gorda, no Brasil, em pleno século XXI, incide sobre 

ela verdadeiro preconceito social, como dito; portanto, tal mulher passa a ser considerada 

inferior. Por outro lado, Laudeceia é emancipada, trabalha, acompanha a moda e, em nenhum 
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momento, se acha inferior, atitudes que demonstram a consciente articulação dessa mulher na 

constituição de sua identidade feminina.  

Embora descreva Laudeceia como a gorda feliz, dona de uma identidade bem 

marcada, o folheto, sob análise, demonstra que ser gorda também tem suas limitações, a 

exemplo, da necessidade de uma cama muito bem resistente, de um lugar para viver espaçoso 

e das dificuldades enfrentadas dentro de um ônibus para passar numa catraca, como se 

verifica nos versos abaixo. 

 

 

[...] Acorda numa cama 

Bem fofa e reforçada 

Pois ela corre o risco 

De ter a cama quebrada 

A madeira não resiste 

A estas tantas toneladas [...] (p. 01) 

 

[...] A vida desta gorda 

Não tem muita medida 

Começa dentro de casa 

E ela é muito divertida 

Pois precisa de espaço 

Até quando perdida [...] (p. 02) 

 

[...] A catraca do ônibus 

É seu maior pavor 

Mesmo assim ela vai 

Seja lá como for 

Quem é vivo verá 

Ou terá que se opor [...] (p. 04) 
 

 

Diante das limitações existentes, nada a impede de sentir-se feliz, e essa felicidade 

está intrinsecamente ligada à inserção da mulher no mercado de trabalho. Laudeceia trabalha, 

e, como recompensa pela labuta, ganha seu próprio dinheiro, ao tempo que rompe com o 

estigma de que obeso está impedido de trabalhar por ser “molengão”. 

 

[...] Como boa gorda vive 

Até acompanha a moda 

Veste qualquer roupa 

Quando de manhã acorda 

Pois precisa trabalhar 

E nada lhe incomoda [...] (p. 01) 

 

 [...] Contraria a tradição 

Que todo obeso é molegão 

O que tem na sua vida 

É tamanha disposição 
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Pois mais alto é o dinheiro 

Que corre na sua mão [...] (p. 02) 

 

Sem dúvida alguma, o trabalho foi o caminho mais concreto e produtivo percorrido 

pela mulher, porque lhe garantiu a independência feminina e a devida formação da identidade 

social. Imersa no campo social, a mulher se representa em processo contínuo e só quem tem o 

poder de se representar, conforme Silva (2003), é porque “tem o poder de definir e determinar 

a identidade” (p. 90). As identidades, por sua vez, são construções que se realizam e se 

definem socialmente.  

Essa incursão social faz a todo instante os indivíduos se representarem de modo 

performático, num contributo indispensável à configuração das identidades. Sacramento 

(2011), numa reflexão sobre os aportes de Butler (2008), acrescenta que esta autora “defende 

a questão da performatividade enquanto produção da identidade”, ao mesmo tempo em que 

clarifica ser possível, através da performatividade, “perceber que os sistemas de representação 

estão inegavelmente ligados ao poder” (p. 08). Assim, as representações confirmam as 

identidades, as quais são produzidas discursivamente, e o discurso consegue imprimi-las, 

visto que a simples apresentação de uma determinada identidade a confirma, aliás, a descrição 

atrelada à repetição produz a identidade (SILVA, 2003). 

Maria Mata Homem e Genoveva são duas emblemáticas figuras femininas que têm 

suas identidades constituídas discursivamente. No cordel, em análise, elas se representam a 

todo instante. Maria Mata Homem é conhecida como a louca do Mercado Municipal, 

Genoveva, em contra partida, é uma mulher glamourosa, que engravida ao frequentar festas 

de funk. Até recair sobre elas essas nomeações, a todo instante suas identidades agem 

performaticamente.  

No folheto Maria Mata Homem – A louca do Mercado Municipal figura, logo de 

início, aquela que o nomeia, Maria: 

 

Para fazer verso em Cordel 

Eu já tenho na mente 

A história pra contar 

De toda esta gente 

Tem versos de improviso 

E poesia inteligente 

 

No dia vinte e cinco 

Mostrou a TV 

A cara do povo 

Pra quem quisesse vê 

A sua, a nossa imagem 
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O nosso jeito de viver 

 

A louca da Central 

No dia de Sábado 

No Programa “Somos Nós” 

Dia de livre mercado 

De prestar atenção 

Para aquele recado 

 

O que eu vou contar 

Se sucedeu na feira 

Serve de lição para todos 

De terça a segunda-feira 

Vou falar deste povo 

Que não é de brincadeira [...] (p. 01) 
 

As primeiras estrofes anunciam a existência de uma mulher “A louca da Central.” A 

maneira como evidenciam essa imagem feminina, traz a representação de um ser 

desequilibrado, ao contrário de Laudeceia, mulher, num primeiro momento, apresentada 

como trabalhadora e feliz. Maria é uma “bela cabrocha”, de atitudes simples, boa menina, 

prendada nos serviços domésticos, oriunda da zona rural, supostamente sem estudos, 

chegando à cidade em pau de arara, especificamente na Avenida Dois de Julho, no Mercado 

Municipal, na cidade de Ilhéus. Menina, cujo futuro já estava marcado, como se certifica nos 

versos abaixo: 

 

[...] Em outro a marinete 

Vinha de lá da roça 

Socado de mulheres 

Até pendurada na porta 

Demorava para aparecer 

Uma bela cabrocha 

 

O que vinha sempre 

Era muito bagulho 

O povo todo espremido 

Pronto para embrulho 

Mas não se cansa de esperar 

O homem que tem orgulho 

 

Uma jovem desconhecida 

Ali certa feita apareceu 

Não importava se tinha dote 

Mais os predicados seus 

E todos aquela hora 

Com os olhos ela comeu 

 

Ela foi trazida 

Num destes pau de arara 

Diziam os ouvintes 
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Numa dessas levadas 

Era uma boa menina 

Mas já estava marcada 

 

Veio parar aqui 

Na Avenida Dois de Julho 

No mercado Municipal 

No mês de outubro 

Mas todos queriam saber 

Qual seria o seu futuro 

 

Fazia serviços domésticos 

Só saía pelo dia 

Estava sempre sóbria 

E de tudo sabia 

Morava nos casarões 

E na feira sempre ia [...] (p. 02-03) 

 

A identidade feminina dessa mulher se sustenta por meio da presença de 

características presas ao ideário falocêntrico, o que se exemplifica em alguns versos: “Uma 

bela cabrocha”, “Com os olhos ela comeu”, “Fazia serviços domésticos / Só saía pelo dia / 

Estava sempre sóbria”. Sob este modelo, a mulher se torna figura coadjuvante no cenário 

social, no qual o homem é o sujeito, o absoluto (BEAUVOIR, 2009). Maria é essa mulher de 

papel secundário que abandona a roça, trazendo consigo um jeito peculiar de boa moça, 

alterado ao assumir, em determinado instante, representações responsáveis por modificar o 

seu comportamento, como se verifica nos versos seguintes: 

 

[...] Maria levantava a saia 

Sem nenhum constrangimento 

Dia de Bumba meu Boi 

Era o maior divertimento 

Dançava com todos 

No maior assanhamento [...] (p. 07) 

 

[...] Mas com o tempo 

Maria estava outra 

Alguns diziam 

A mulher ficou doida 

Pois de todos falava 

Estava com a língua solta 

 

Chegando o inverno 

Maria estava acabada 

Andava perambulando 

Não parava a matraca 

Diziam que se lembrava 

Do tempo da vaca magra (p. 08) 

 



157 

 

Maria, ao entrar em contado com o “novo lugar”, tem suas atitudes comportamentais 

alteradas e passa a assumir outras identidades, em processo contínuo e, em momentos 

variados. Como se observa nos versos acima, de menina comportada e educada sob o modelo 

patriarcalista, pois se tratava de “uma boa menina”, ela passa à despudorada, entregando-se à 

lascividade e à impudicícia, alterando sua identidade. Mais uma vez, reafirma-se, nesse 

sentido, a ideia de identidade sustentada sob um construto social (TORRES, 2003), no qual o 

sujeito é construído de acordo com o meio em que está inserido, modificando-se com as 

reações que lhe são impostas, como aconteceu com Maria nos versos acima dispostos. 

Ciente de que a identidade configura-se na perspectiva pós-moderna, numa edificação 

das mais diversas formas de se representar, verifica-se, de acordo com Hall (2005), a 

existência de uma verdadeira “crise das identidades”. Isso se justifica pelo fato de que pensar 

na existência de um sujeito, cujas identidades sejam unificadas não condiz mais com a 

realidade do século XXI, pois as identidades, em sua constituição, são permeadas por relações 

de poder, como aqui já dito.  

O folheto Genoveva a glamurosa gestante e o filho do funck, tem nos versos que o 

abrem a representação mais singela da mulher “ideal”, bonita e obediente à figura masculina, 

consequentemente, uma mulher submissa, exemplo advindo do patriarcado, onde o sistema 

androcêntrico nega a existência da mulher como ser atuante. Observe-se:  

 

O seu Genário Ubaldão 

Tinha uma filha somente 

De nome Genoveva 

Formosa e obediente, 

Admirava ao povo 

Sua beleza onipotente 

  

A filha deste Senhor 

Com 12 anos de idade 

Era um anjo de beleza 

Um amor de tranqüilidade 

Uma fonte de delícias 

Um céu de felicidade 

 

Mas o senhor Genário 

Trabalhava noite e dia 

Na roça e no cacacueiro 

De Genoveva esquecia 

Nas horas silenciosas 

Falta ela muito sentia 

 

Quando ela completou 

Seus quatorze janeiros 

Morreu sua mãe querida 
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Na cidade do Rio de Janeiros 

Deixando a linda Genoveva 

No mais triste desespero 

 

Foi morar num bairro pobre 

Perto de uma pracinha 

Naquela dolorosa ocasião 

Entrou numa danceteria 

Pra ver se aplacava 

A saudade que ela sentia [...] (p. 01) 

 

A submissão ou secundarismo de Genoveva à figura masculina advém da ideia 

disseminada tradicionalmente na sociedade a repeito de gênero, visto como algo natural, 

firmado pelo sexo. Era dessa forma que as características biológicas determinavam o gênero, 

enfatizando que os espaços a serem seguidos por homens e mulheres eram sempre 

delimitados, como acontece com Genoveva que é identificada pelo seu sexo e nele se torna 

condenada. 

Maria, assim como Genoveva, têm suas identidades de gênero confirmadas no instante 

em que elas são descritas e repetidas, nos versos. Da mesma forma que Maria, Genoveva é 

mulher de classe social baixa. Ambas têm vidas mudadas drasticamente, pois abandonam o 

local, onde, supostamente nasceram para viver em outro. Genoveva e Maria sofrem mudanças 

comportamentais céleres. O verso “Mas já estava marcada”, anuncia que o futuro de Maria já 

está predeterminado, traçado. As mudanças transcorridas na vida de cada uma delas concebe 

a fixação da identidade feminina, a partir da configuração das identidades de gênero. Gênero 

este que, conforme Butler (2008), é performático, ou seja, o simples ato de descrevê-lo, 

ratifica-o, dando-lhe existência. O discurso é responsável por confirmar as identidades, pois 

se repetindo, acabam se confirmando. 

Observa-se que Genoveva e Maria recebem estereótipos marcantes, com valores 

estigmatizantes. Acompanhe-se, num primeiro momento os versos que tratam da 

representação vulgar e erótica de Genoveva: 

 

[...] Este caso que ora trato 

É coisa de instante 

Conviveu com outros modos 

Conheceu um baile funk 

E é claro sua inocência 

Dali ficou mais distante 

 

Deixou a praça tranqüila 

E ia se sacudir dançando 

Quase sempre, quase nua 
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Com o traseiro balançando 

No meio daquela gente 

Sua cabeça ia mudando 

 

Quero isto, quero aquilo! 

O rapaz mais lhe exigia 

O que ele via na prisão 

O que os amigos lhe dizia 

E a pobre enganada 

Com todos se entendia 

 

Procuravam ensinar 

Com toda saliência 

E pra conseguir confiança 

Precisaram de paciência 

Pois falava de seu pai 

Na maior inocência 

 

A moça de longe veio 

Patriarcal e inteligente 

Mas agora só queria 

Dançar com aquela gente 

Começou a entrar no “bonde” 

De um modo eloquente (p. 02) 

 

O “tigrão” lhe aconselhou 

A não fugir da raia 

Fazer show de rebolado 

E nada debaixo da saia 

Botar o corpo pra fora 

E cair naquela gandaia 

 

O show das “cachorras” 

Era o nome que davam 

Se mostrando toda 

Como se rebolavam 

Mexendo o bum bum 

Não se disapartavam 

 

Incentivavam o nudismo 

Lhe tomando a atenção 

Sem vergonha sem pecado 

Na maior discaração 

Com as mais charmosas 

Uma total concentração 

 

Nos concursos de dança 

Ia logo disparada 

Rebolava e ficava nua 

Na maior algazarra 

Pois depois de tanta dança 

Já estava preparada 

 

Já sabe bem receber 

E todos ficam felizes 
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Servida de bebidas 

E fazendo matizes 

Pois ela bem servia 

Como as meretrizes (p. 03) 

 

Enfim, todos aqueles! 

Caiam como animais 

Controlando seu corpinho 

Em movimentos sensuais 

Sua vida e seu dinheiro 

Levaram tudo mais 

 

Mas a moça pensava 

Que estava arrasando 

Não notou que estava 

Com todos eles dançando 

Uma coisa todos queria 

Que estava lhe intrigando 

 

Achava que era correto 

Uma charmosa mulher 

Para poder se dar toda 

Da forma como puder 

Viver muito mais 

Sem ter um problema sequer 

 

Ensinavam os rapazes 

Que dançar não fazia mal 

Assim, a sem-vergonhice 

Virou preferência total 

Todos queriam apalpar 

De uma forma bem normal [...] (p. 04) 

 

 Nestes versos, Genoveva é representada de maneira vulgar, sua sexualidade é 

plenamente exposta, seu corpo se mostra submisso a uma sexualização despudorada, que age 

performaticamente. Genoveva descreve por meio do seu corpo o que vê e representa. Ela tem 

a identidade feminina marcada pelo sensualismo fixado em um erotismo desenfreado, como 

apontam, os versos: “quase nua”, “com o traseiro balançando”, “show de rebolado / E nada 

debaixo da saia / Botar o corpo pra fora / E cair naquela gandaia”, “O show das ‘cachorras’”, 

“Se mostrando toda”, “Mexendo o bum bum”, “Incentivavam o nudismo” “Sem vergonha, 

sem pecado / Na maior discaração”,“Rebolava e ficava nua”, “Já sabe bem receber”, “Como 

as meretrizes”, “Em movimentos sensuais” e “Para poder se dar toda”. Contudo, embora, 

Genoveva seja um corpo em uso, objeto, fruto do desejo do homem, essa figura feminina não 

tem consciência dos atos, ela é a representação da inocência: “E a pobre enganada”.  

 Assim como foi com Genoveva, ao entrar no baile funk, atraindo a atenção dos 

homens, Maria também consegue os olhares do sexo oposto, mas é, na feira, onde a 
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identidade sexual da cabocla se constrói. De acordo com as sextilhas a seguir, pode-se notar 

os trejeitos que configuram a sensualidade de Maria: 

 

[...] Quando na feira chegava 

Era a maior atração 

Até quando apalpava 

O gostoso melão 

Os feirantes lhe davam 

A maior atenção 

 

Entre a fartura e o lixo 

Batata, farinha e dendê 

Tinha até passarinha 

Para a moça escolher 

Mas como freguesa 

Todos queriam atender 

 

Diante das tripas 

Ficava encolhida 

Danava a mexer 

Na grossa e na fina 

Todos a olhavam 

Parecia uma granfina 

 

Na feira existia 

Toda forma de vida 

Gente de toda espécie 

E todo tipo de armadilha 

Cantiga, rapadura e goiaba 

Todo tipo de delícia 

 

De vestido bonito 

Na feira a penchinchar 

A cabocla querida 

Ia sempre flertar 

Pra isto foi feita 

Ao sucesso chegará 

 

Ao seu redor os curiosos 

Todos faziam fila 

Nunca viram aquilo 

Uma boa rapariga 

Passar bem vestida 

No meio de tanta tripa 

 

Era na Sexta-feira 

Mas com o passar do tempo 

Ela ia todos os dias 

Enchia de chingamentos 

Aqueles que lhe faziam 

O menor cumprimento [...] (p. 03-04) 
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Maria é uma personagem que demonstra sensualidade. O lugar em que se faz presente 

é determinante na produção desse discurso, ancorado no corpo, o qual é objeto de desejo dos 

diversos homens. A cabocla era assídua na feira, e quando assediada se mostrava arisca. 

Embora reaja rigidamente aos gracejos dos homens, reprimindo-os com xingamentos, sua 

atitude muda após conhecer a bebida. De imediato, o corpo sofre com reações adversas, e ela 

acaba manifestando outras identidades. A partir da imagem que é descrita, tem-se a 

configuração das diferenças, portanto não se trata de uma visão essencialista, por permitir 

transformações identitárias.  

 

[...] Passava na esquina 

Dizia a outros tantos 

Lá no bar do “Gilas” 

Mostrava os encantos 

Conheceu a bebida 

E vivia aos prantos 

 

Maria na feira vivia 

Experimentando raízes 

Folha podre e cachaça 

Licor de cacau e wisque 

Mas se voltasse a desfilar 

Tudo seria tão simples 

 

Uma certa feita 

Tinha lavado e gomado 

Maria toda molhada 

Uns goles havia tomado 

Todo tipo de bebida 

Já havia entornado 

 

Foi quando levantou a saia 

Que causou grande espanto 

Estava sem a calcinha 

E como por encanto 

Já não era brincadeira 
  Mas os homens pediam tanto [...] (p. 05) 

 

No final do folheto, no entanto, Maria se torna a louca do Mercado Municipal e 

encerra sua identidade feminina de modo permanente, assumindo para sua vida uma única 

identidade, como se verificam nos verso a seguir. 

  

[...] As sua lembranças 

Do tempo da vaca gorda 

Era do caminhão do lixo 

Que levava carga pouca 

Mas saiu levando Maria 
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Pois ela estava louca (p. 08) 

 

Laudeceia também demonstra sensualidade. A imagem que ela vai ganhando no 

decorrer dos versos desconstrói a supremacia sexual do homem sobre a mulher e há, portanto, 

quebra do paradigma de que homem é o ser ativo, restando à mulher a passividade. Por ser 

mulher, Laudeceia já garantia a subjugação sexual, sendo gorda então, ratifica-a. O estigma 

fixado, no plano da história, de que mulher gorda é incapaz de realizar-se sexualmente, é 

rompido nos versos de Janete Lainha ao construir a identidade sexual de Laudeceia. Esta é 

apresentada como mulher dona de si, rompendo com a ideia de que o domínio sexual é do 

homem. 

 Enquanto o binarismo tratou de pregar a superioridade sexual do masculino sobre o 

feminino, Laudeceia desconstrói tal pensamento. Ela além de escolher o homem que deseja – 

tem que ser magro –, consegue se satisfazer, pois vê que a aventura sexual não é só dele, mas 

dela também. Laudeceia não mostra fragilidade, se assume como é, e não se assujeita ao 

homem, como comprovam as sextilhas. 

 

 

[...] Homem como esta gorda 

É sinônimo de inchado 

E ele fica cheio de vida 

Não condena o passado 

Para ela só homem magro 

É que lhe fica adequado 

 

Ela todo dia em um bate 

Sempre toma um regaço 

Todo mundo fica sabendo 

Pois fica que nem bagaço 

Vai fazer bem diferente 

Fechado em grande abraço 

 

A acumulação excessiva 

De gordura pelo corpo 

Ou excesso de peso 

Não tem desconforto 

São mais fáceis de apalpar 

Com todo seu conforto 

 

Ela é um espetáculo 

Por debaixo do pano 

Pois a ninguém ela mostra 

Se engorda de ano a ano 

Não interessa a ninguém 

Nem fulano nem cicrano [...] (p. 03-04) 
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[...] E cada homem por seu lado 

Já vive em xumbregação 

Apalpando o que pode 

Aonde alcançava a mão 

Consumi-la em desejo 

E morrendo de tanto tesão 

 

Tão grande é o tesão 

Da gorda com os moços 

É só abraço arrochado 

Querendo quebrar os ossos 

É beijo muito chupado 

Chamando de volta o almoço 

 

E comia toda à noite 

E come no outro dia 

Mas a carne é fraca 

Não possui a garantia 

De fazer todas as coisas 

O que agente magro faria [...] (p. 06) 

 

[...] Nela se vê o que acontece 

Come que dá tristeza 

Oh! Mulher gorda 

De peculiar beleza 

Ela é o almoço do magrelo 

E o prato da safadeza 

 

Diz a gorda bem farta: 

Vou mostrar como é 

Você pra mim é um siri 

Na vazante da maré 

Vou te comer da cabeça 

Até o dedão do pé 

 

Com tanta gordura 

Fala para o magrinho 

Oh! Coisa sem importância 

Igual a um cachorrinho 

Vou te escalar da cabeça  

Até o dedo mindinho [...] (p. 07-08) 

 

[...] No outro dia se falou: 

A gorda o magro almoça! 

A gorda comeu foi tanto 

Acompanhada de mandioca 

O magro ficou chupado 

E ainda tomou uma coça 
 

A gordura não é problema 

Até pra fazer carreira 

O espelho fica em casa 

Enquanto se faz a feita 

Passar fome é sacrifício 

Que vale pra vida inteira (p.09) 
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A imagem vulgarizada de Genoveva, por outro lado, traz à tona, outro estereótipo de 

gênero causador de julgamentos negativos que recai sobre a mulher: a de ser “galinha”, ou 

seja, promíscua, admitindo vários parceiros. Como se sabe, todo estereótipo impõe marcas 

que são significações sem “magia”, sem “entusiasmo” (BARTHES, 1977).  Relacionamentos 

efêmeros segregam a mulher a espaços limitados, o sexo como fator segregador, torna-a 

indigna de ser vista como mulher decente e bem quista, como se pode inferir dos versos que 

se apresentam adiante:  

 

[...] Todas as noites saia 

E com todos pernoitou 

Como era de se esperar 

Na mão de todos passou  

E logo muita assustada 

Ao povo todo contou [...] (p.06) 

 

 Assim, depois de pernoitar com diversos homens, em que “Virou preferência total”, 

onde “Todos queriam apalpar” / “De uma forma normal” (p. 04). Genoveva agora não 

desperta mais interesse. Antes, representada como mulher objeto do desejo dos homens, agora 

Genoveva passa a ser vista como objeto sem valor, como “lixo”. Ela é deixada de lado por 

não despertar mais interesse, e por este motivo sofre, sendo maltratada por aqueles homens 

que a veneravam, como demonstram os seguintes versos: 

 

[...] E logo com o tempo 

Foram abafando sua voz 

Recebia até tapa na boca 

De um modo bem feroz 

Diante de tanta humilhação 

Um “tapinha” do algoz [...] (p. 06) 

 

A situação fica mais obscura quando ela traz em seu ventre uma criança, fruto de um 

relacionamento sem compromisso e que devido aos vários encontros íntimos com diversos 

homens, não sabe determinar qual deles é, de fato, o pai da criança. 

 

[...] Genoveva pensava 

João, Pedro ou Benedito? 

Deu um grito doido: 

Na boca este edito 

Dizia: Eu não mato 

Este filho bendito [...] (p. 07) 
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Mesmo hoje, a conduta da mulher traça o seu julgamento, institui identidades. A 

mulher que mostra o seu corpo, de maneira a evidenciar demasiada sensualidade, expõe 

eroticidade, comportamento desregrado. Tornando-se um sujeito marcado, por se manter fora 

dos padrões considerados aceitos pela sociedade. Sabe-se, por conseguinte, que o poder dos 

estereótipos é resistente, persistindo até os dias de hoje. De acordo com Vieira (2008), em 

Estereótipos de Gênero,  

 

todas as sociedades estabelecem as suas próprias definições de ‘feminino’ e 

de ‘masculino’ e sobre o que significa ‘ser homem’ ou ‘ser mulher’. Estas 

significações envolvem uma série de expectativas acerca de como cada um 

dos sexos deve comportar-se, as quais dão substância aos papéis de gênero. 

Porém, quando se tornam rígidas e se assumem quase como guiões de 

comportamento, tais idéias passam a poder ser consideradas como 

estereótipos de gênero (idem, p. 218). 

  

A título de arremate de ideias, nota-se que Laudeceia, Maria Mata Homem e 

Genoveva têm suas identidades femininas sustentadas por estereótipos marcantes. As três 

figuras femininas, nos cordéis em questão, mostram bem isso. Na verdade, elas demonstram 

transformações consistentes e profundas na constituição de suas identidades.  

Laudeceia é bela, mesmo sendo gorda, segura, sedutora, altiva, decidida, trabalhadora, 

tem o homem magro como seu parceiro ideal para realizar-se sexualmente, essas 

representações configuram a sua identidade feminina. Assim como a inocência, o 

sensualismo, a promiscuidade, o uso da bebida – próprio do homem –, fomentam em Maria 

Mata Homem o assumir de uma nova identidade. Algo que ajuda na firmação da mulher 

moderna, por nesta se apresentar a não fixidez das identidades, como em Genoveva: mulher 

simples, órfã de mãe, inocente, de alma pura, solteira, boba, vulgar, erótica, mãe e filha 

inconsciente das consequências de seus próprios atos. Todas essas figuras femininas se 

representam por meio de seus corpos. Desse modo, a representação, conforme pontua Silva 

(2003), tem o poder de definir e determinar as identidades. 
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À LUZ DE ALGUMAS CONSIDERAÇÕES: “NÃO SE NASCE MULHER, TORNA-

SE” 

 

 Talvez seja esta a frase mais emblemática e mais contundente que se toma emprestada 

de Beauvoir (2009) para afirmar que este trabalho apenas acendeu as primeiras luzes de um 

vasto caminho a ser percorrido no que se refere à constituição da identidade feminina nos 

folhetos cordelísticos de autoria de Janete Lainha Coelho. Ciente que as identidades estão 

ligadas a sistemas de representação, como apregoa Silva (2003), entende-se que a partir do 

que não sou é que as identidades se formam. Pondo em outros termos: eu só sou mulher 

porque existe um outro diferente. As identidades, portanto, se mostram a partir de uma relação 

entre aquilo que sou e aquilo que não sou. A identidade feminina não cessa, encontra-se em 

formação contínua, a cada instante, num processo permanente e inacabado. Para entender esse 

processo, é preciso ter a ciência, como nas preceptivas de Foucault (2008), de que os corpos 

reagem e atuam numa estreita relação de poder.  

 As imagens femininas dos folhetos aqui analisados, por conseguinte, têm suas 

identidades formadas num processo de alteridade, se construindo através das relações que 

mantêm com o outro. Elas não nascem mulher, tornam-se, de fato, mulheres, desmistificando 

a ideia de que sexo corresponde ao gênero como atributo natural/biológico, substancializado 

na perspectiva física do corpo.  

 O gênero e o sexo feminino são aderidos por essas mulheres de acordo com as 

manifestações e modelos que lhes são expostos, demonstrando que as identidades não se 

configuram em categorias fixas e imutáveis. As identidades tendem a ser formadas e 

transformadas “continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpolados nos sistemas culturais que nos rodeiam”, portanto, no esteio da formação das 

identidades culturais, conforme apregoa Hall (2005, p. 13). 

 A desconstrução das noções de gênero por Butler (2008), permite entender que as 

identidades femininas existentes nos folhetos sul-baianos estudados, se constituem 

performaticamente. As mulheres assumem identidades que, de certa maneira, são temporárias. 

Por vezes, elas aparecem como mães, ora são mulheres sensuais, tomadas de lascividade, 

verdadeiramente fatais; ora figuram como trabalhadoras, donas de casa, esposas, enfim, 

mulheres envoltas por um emaranhado de identidades que se constituem progressivamente. 

 Desse modo, a mulher construída pela cordelista ilheense, Janete Lainha, embora, na 

maioria das vezes, nos folhetos, apresente-se ainda presa ao modelo de subserviência perante 

o homem, principalmente no tocante à vigência do casamento e da maternidade, não deixa de 
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assumir atitudes de desprendimento, despindo-se de qualquer tipo de preconceito. Uma 

mulher que se encontra inserida nos mais diversos campos profissionais, como médica, 

professora, doméstica, ou seja, um ser multifacetado, capaz de assumir variados papéis 

sociais.   

 Diante desse quadro, a hipótese levantada, de início, no trabalho, de que a imagem e a 

identidade da mulher fossem dispostas pela cordelista Janete Lainha Coelho, nos sete folhetos 

que compõem o corpus, totalmente moldadas por uma voz feminina de maneira sensualista, 

erotizada, envoltas pelo discurso machista, tem-se a dizer que, embora a mulher lute e tenha 

conquistado independência, poder e voz, ainda se encontra transitando entre o discurso dos 

valores tradicionais, como casamento, constituição familiar, exercício da maternidade e o 

discurso liberal, pós-moderno de liberdade feminina e de equiparação plena dessa ao homem.  

 Notou-se que, embora existam nos folhetos analisados, traços de certo sensualismo e 

de preponderância da visão tradicional do homem sobre a mulher, do sistema patriarcalista, 

estes não são os únicos. As mulheres dos folhetos em si convivem bem com essa 

transitoriedade, ou seja, com a imagem de mulher proativa, resiliente, profissional e de 

postura altiva e ativa, numa espécie de afirmação diante do homem, a mulher que se volta 

para o meio, que se preocupa com outro e age maternalmente. 

 Há uma mescla de fatores que compõem e moldam as identidades nos folhetos, o que 

confirma que a constituição do gênero feminino acontece continuamente, sem a tentativa de 

fixação de identidades. Nessa perspectiva, embora Beauvoir (2009) não tenha discutido sobre 

gênero, sua célebre frase, já se constituía um prenúncio. Butler (2008) tratou de compreender 

o gênero como um fenômeno inconstante e contextual, ou seja, que “não denota um ser 

substantivo, mas um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos de relações 

cultural e historicamente convergentes” (p. 29). 

 Os folhetos, Ser gorda não é ser boba, Os desafios da mulher tal e qual nos tempos da 

colher de pau, Casamento na roça ou festa junina casório na certa, Prefeitura de Ilhéus eu 

também sou candidata e em Dra. Lúcia Santana e o santo Remédio mostram, por vezes, a 

figura feminina em sua plenitude de ser ativo, competente, com potencial para enunciar-se 

dialogicamente. Uma mulher que assume sua voz e seu corpo, e com estes tem nas mãos as 

rédeas de seu destino e a possibilidade de poder escrever uma nova história. A mulher, nos 

folhetos, aparece muitas vezes, como ser crítico e reflexivo, na luta contra os estereótipos 

apregoados pelo patriarcalismo de ser plenamente subserviente, de “sexo frágil”.  
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 Contudo em Genoveva a glamurosa gestante e o filho do funck e em Maria Mata 

Homem – a louca do Mercado Municipal assiste-se mais marcadamente à configuração da 

mulher objeto do desejo, a mulher representada como ser erotizado, vulgar, sensual, desejável 

e ao mesmo tempo frágil, pois os versos deixam nítido a ingenuidade dessa mulher, que tem 

por vezes o seu comportamento modificado devido ao contato com a bebida. Entretanto, os 

folhetos, em sua maioria, mostram a mulher em busca de igualdade/equiparação, em relação 

ao homem, capaz de executar profissionalmente as mesmas atribuições, participando ativa e 

qualitativamente da vida em sociedade. 

O recorte que aqui se procurou fazer sobre a história das mulheres, dos embates e 

manifestações que os movimentos feministas no Brasil e no mundo, travaram; a luta pelo 

direito feminino à escolarização e com esta ao acesso às práticas de leitura e de escrita, 

sobretudo nas considerações de Cixous (1980) e Chartier (2009); todo o percurso histórico 

que atravessou até o domínio dessas habilidades e a produção de uma literatura de autoria 

feminina qualitativamente reconhecida, capaz de fazer frente aos limites impostos pelo 

cânone literário, conquistando espaço de destaque e de interesse na Literatura; a mulher como 

cordelista e sua tomada de ação, seu desabafo e questionamentos, via construção poética que 

se dispõe/emoldura ao longo de cada verso; coadunados, por fim, às discussões sobre 

representação, gênero e identidade, bem como às relações que se estabelecem entre o passado 

e o contexto atual da mulher, serviram como meio indispensável para ampliar, 

consideravelmente, os conhecimentos sobre o próprio processo de configuração e 

apresentação da imagem da mulher e a valoração da escrita cordelista de autoria feminina. 

Por outro lado, a empreitada que aqui se travou na constituição do quadro histórico 

sobre a origem do cordel; a relação entre cordel e cânone literário, enfocando-se o lugar da 

Literatura Popular, sob o esteio dos Estudos Culturais e da Literatura Comparada; o rápido 

tour sobre as manifestações cordelísticas na Bahia e, notadamente, no Sul da Bahia, com 

destaque para a produção de cordéis de autoria feminina no eixo sul-baiano, na pessoa de 

Janete Lainha Coelho e de seus sete folhetos (que compõem o corpus do presente trabalho), 

cuja temática abarca o universo feminino; compuseram significativos indicadores de que a 

Literatura de Cordel sul-baiana merece respeito e precisa ser alvo de uma preocupação 

sistemática da comunidade acadêmica regional.  

Nesse sentido, a Universidade Estadual de Santa Cruz, e os grupos de pesquisa 

alocados nos cursos de Graduação e Pós-Graduação em Letras, stricto ou lato sensu, 

sobretudo no Mestrado em Letras: Linguagens e Representações, precisam, a exemplo do que 
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tem acontecido em instituições superiores de ensino de Estados como Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, abrir-se mais ao estudo da Literatura Popular, em 

especial, à Literatura de Cordel, dando voz e vez a autores do Sul, Extremo-Sul e Baixo-Sul 

da Bahia, sobretudo às mulheres presentes nessa vertente.  Espero ter colaborado com meu 

trabalho nesse sentido.  Gratias tibi Domine! 
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1 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

 

GENOVEVA A GRAMUROSA GESTANTE 

E O FILHO DO FUNK 

 

 

 

 

O seu Genário Ubaldão 

Tinha uma filha somente 

De nome Genoveva 

Formosa e obediente, 

Admirava ao povo 

Sua beleza onipotente 

  

 

A filha deste Senhor 

Com 12 anos de idade 

Era um anjo de beleza 

Um amor de tranqüilidade 

Uma fonte de delícias 

Um céu de felicidade 

 

 

Mas o senhor Genário 

Trabalhava noite e dia 

Na roça e no cacacueiro 

De Genoveva esquecia 

Nas horas silenciosas 

Falta ela muito sentia 
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2 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

 

Quando ela completou 

Seus quatorze janeiros 

Morreu sua mãe querida 

Na cidade do Rio de Janeiros 

Deixando a linda Genoveva 

No mais triste desespero 

 

 

Foi morar num bairro pobre 

Perto de uma pracinha 

Naquela dolorosa ocasião 

Entrou numa danceteria 

Pra ver se aplacava 

A saudade que ela sentia 

 

 

Este caso que ora trato 

É coisa de instante 

Conviveu com outros modos 

Conheceu um baile funk 

E é claro sua inocência 

Dali ficou mais distante 

 

 

Deixou a praça tranqüila 

E ia se sacudir dançando 

Quase sempre, quase nua 

Com o traseiro balançando 

No meio daquela gente 

Sua cabeça ia mudando 



183 

 

 

 

 

 

 

3 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Quero isto, quero aquilo! 

O rapaz mais lhe exigia 

O que ele via na prisão 

O que os amigos lhe dizia 

E a pobre enganada 

Com todos se entendia 

 

 

Procuravam ensinar 

Com toda saliência 

E pra conseguir confiança 

Precisaram de paciência 

Pois falava de seu pai 

Na maior inocência 

 

 

A moça de longe veio 

Patriarcal e inteligente 

Mas agora só queria 

Dançar com aquela gente 

Começou a entrar no “bonde” 

De um modo eloqüente 

 

 

O “tigrão” lhe aconselhou 

A não fugir da raia 

Fazer show de rebolado 

E nada debaixo da saia 

Botar o corpo pra fora 

E cair naquela gandaia 
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4 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

O show das “cachorras” 

Era o nome que davam 

Se mostrando toda 

Como se rebolavam 

Mexendo o bum bum 

Não se disapartavam 

 

 

Incentivavam o nudismo 

Lhe tomando a atenção 

Sem vergonha sem pecado 

Na maior discaração 

Com as mais charmosas 

Uma total concentração 

 

 

Nos concursos de dança 

Ia logo disparada 

Rebolava e ficava nua 

Na maior algazarra 

Pois depois de tanta dança 

Já estava preparada 

 

 

Já sabe bem receber 

E todos ficam felizes 

Servida de bebidas 

E fazendo matizes 

Pois ela bem servia 

Como as meretrizes  
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5 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Enfim, todos aqueles! 

Caiam como animais 

Controlando seu corpinho 

Em movimentos sensuais 

Sua vida e seu dinheiro 

Levaram tudo mais 

 

 

Mas a moça pensava 

Que estava arrasando 

Não notou que estava 

Com todos eles dançando 

Uma coisa todos queria 

Que estava lhe intrigando 

 

 

Achava que era correto 

Uma charmosa mulher 

Para poder se dar toda 

Da forma como puder 

Viver muito mais 

Sem ter um problema sequer 

 

 

Ensinavam os rapazes 

Que dançar não fazia mal 

Assim, a sem-vergonhice 

Virou preferência total 

Todos queriam apalpar 

De uma forma bem normal 
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6 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Dançar só não bastava 

No baile e no salão 

Rebolado e balanço 

Era pouca distração 

A onda agora era 

Viver de mão em mão 

 

 

A moça agora era 

Uma grande “thuthuca” 

Dançava até tarde 

Feito uma maluca 

Chamava muita atenção 

Naquela arapuca 

 

 

Não ficaria em casa 

Pois motivo tinha 

Ainda mais aquela noite 

Da dança da “motinha” 

Animaria muita a festa 

Até de manhãzinha 

 

 

O que vinha de casa 

Não tinha nenhuma lógica 

Pois todos a queriam 

Em posição ginecológica 

Pois a filhinha do papai 

Era pra todos cósmica 
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7 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Não se preocupava 

Pois tava “tudo dominado” 

Diziam para ela 

Seu pai ta esclerosado 

O seu tempo para ele 

Já está todo esgotado 

 

 

Genoveva dizia: 

Esta turma é bem legal 

Pois entendi que agora 

Tenho uma vida normal 

Já que partiram os fios 

Do meu manto virginal 

 

 

Todas as noites saia 

E com todos pernoitou 

Como era de se esperar 

Na mão de todos passou 

E logo muito assustada 

Ao povo todo contou 

 

 

E logo com o tempo 

Foram abafando sua voz 

Recebia até tapa na boca 

De um modo bem feroz 

Diante de tanta humilhação 

Uma “tapinha” do algoz 
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8 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Genoveva logo notou 

Já reparando, talvez 

Com três meses depois 

Descobriu por sua vez 

Que as roupas não davam 

E os sintomas de gravidez 

 

 

Assim que descobriu isto 

Para as amigas perguntou 

Quem será que fez isto? 

Já que com tantos ficou 

O que havia praticado 

Já que um filho pegou 

 

 

Genoveva ouviu a resposta 

Mais nenhuma era donzela 

Que com nenhuma aconteceu 

O que aconteceu com ela 

Perdeu foi seu precioso tempo 

Quando saia com elas 

 

 

Com seis meses já estava 

E como ia dar a luz 

Aquele filho gerado 

Pedia ao bom Jesus 

Que ajudasse a filha ingrata 

Levar a pesada cruz  
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9 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Genoveva pensava 

João, Pedro ou Benedito? 

Deu um grito doido: 

Na boca este edito 

Dizia: Eu não mato 

Este filho bendito 

 

 

Como prova da verdade 

Do que estava a dizer 

Que por milagre um filho 

Genoveva ia ter 

Já estava com nove meses 

Depois de emprenhada ser 

 

 

Encontrou os amigos 

Que no baile a levou 

Com triste e forte dor 

Rapidamente ela olhou 

A rainha dos prazeres 

A nenhum condenou 

 

 

Ela nem ao certo sabia 

A data do nascimento 

Do filho da luxúria 

E o seu arrependimento 

Pois do pai não lembrou 

Nem no pensamento 
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10 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

O seu velho pai 

Sua filha aceitou 

Já que com ela 

Sem mágoa ficou 

Trouxe a filha para o Rio 

E num baile emprenhou 

 

 

E a jovem ficou 

Com o bastardo herdeiro 

Não tinha marido 

E nem companheiro 

A sua vida ficou 

No mais cruel desespero 

 

 

Quando a pracinha deixou 

Ficou lá o seu passado 

Não disse nada a seu pai 

Como havia se entregado 

Da forma como pegou 

Este seu filho gerado 

 

 

De volta aquela casa 

Estava com seu pai querido 

E disse meu pai: 

Eu te faço um pedido 

Aceite este inocente filho 

Pois eu não lhe dei ouvidos 
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11 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Dizia: Daquela forma meu pai 

Com o tempo já revelado 

Eu mostrava para eles 

O meu corpo apreciado 

Com aqueles que convivi 

O mundo vive infestado 
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1 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

  

MARIA MATA HOMEM 

A LOUCA DO MERCADO MUNICIPAL 

  

Para fazer verso em Cordel 

Eu já tenho na mente 

A história pra contar 

De toda esta gente 

Tem versos de improviso 

E poesia inteligente 

 

 

No dia vinte e cinco 

Mostrou a TV 

A cara do povo 

Pra quem quisesse vê 

A sua, a nossa imagem 

O nosso jeito de viver 

 

 

A louca da Central 

No dia de Sábado 

No Programa “Somos Nós” 

Dia de livre mercado 

De prestar atenção 

Para aquele recado 

 

 

O que eu vou contar 

Se sucedeu na feira 

Serve de lição para todos 

De terça a segunda-feira 

Vou falar deste povo 

Que não é de brincadeira 
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2 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Preste bem atenção 

Minha gente da Bahia 

De todos os Santos 

De nossa simpatia 

Que eu vou contar o causo 

Em singela poesia 

 

 

Chorar e sentir 

Ri o melhor remédio 

Melhor que jiló 

É botar certo critério 

Cortar cama doce 

Não tem nenhum mistério 

 

 

Vive de um lado da cidade 

Em belos palacetes 

Mulheres belas e ricas 

Com seus braceletes 

Não se chega nem perto 

Nem se manda bilhete 

 

 

Em outro a marinete 

Vinha de lá da roça 

Socado de mulheres 

Até pendurada na porta 

Demorava para aparecer 

Uma bela cabrocha 
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3 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

O que vinha sempre 

Era muito bagulho 

O povo todo espremido 

Pronto para embrulho 

Mas não se cansa de esperar 

O homem que tem orgulho 

 

 

Uma jovem desconhecida 

Ali certa feita apareceu 

Não importava se tinha dote 

Mais os predicados seus 

E todos aquela hora 

Com os olhos ela comeu 

 

 

Ela foi trazida 

Num destes pau de arara 

Diziam os ouvintes 

Numa dessas levadas 

Era uma boa menina 

Mas já estava marcada 

 

 

Veio parar aqui 

Na Avenida Dois de Julho 

No mercado Municipal 

No mês de outubro 

Mas todos queriam saber 

Qual seria o seu futuro 

 



196 

 

 

 

 

 

 

4 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Fazia serviços domésticos 

Só saía pelo dia 

Estava sempre sóbria 

E de tudo sabia 

Morava nos casarões 

E na feira sempre ia 

 

 

Quando na feira chegava 

Era a maior atração 

Até quando apalpava 

O gostoso melão 

Os feirantes lhe davam 

A maior atenção 

 

Entre a fartura e o lixo 

Batata, farinha e dendê 

Tinha até passarinha 

Para a moça escolher 

Mas como freguesa 

Todos queriam atender 

 

 

Diante das tripas 

Ficava encolhida 

Danava a mexer 

Na grossa e na fina 

Todos a olhavam 

Parecia uma granfina 
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5 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Na feira existia 

Toda forma de vida 

Gente de toda espécie 

E todo tipo de armadilha 

Cantiga, rapadura e goiaba 

Todo tipo de delícia 

 

 

De vestido bonito 

Na feira a penchinchar 

A cabocla querida 

Ia sempre flertar 

Pra isto foi feita 

Ao sucesso chegará 

 

 

Ao seu redor os curiosos 

Todos faziam fila 

Nunca viram aquilo 

Uma boa rapariga 

Passar bem vestida 

No meio de tanta tripa 

 

Era na Sexta-feira 

Mas com o passar do tempo 

Ela ia todos os dias 

Enchia de chingamentos 

Aqueles que lhe faziam 

O menor cumprimento 
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6 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Passava na esquina 

Dizia a outros tantos 

Lá no bar do “Gilas” 

Mostrava os encantos 

Conheceu a bebida 

E vivia aos prantos 

 

 

Maria na feira vivia 

Experimentando raízes 

Folha podre e cachaça 

Licor de cacau e wisque 

Mas se voltasse a desfilar 

Tudo seria tão simples 

 

 

Uma certa feita 

Tinha lavado e gomado 

Maria toda molhada 

Uns goles havia tomado 

Todo tipo de bebida 

Já havia entornado 

 

 

Foi quando levantou a saia 

Que causou grande espanto 

Estava sem a calcinha 

E como por encanto 

Já não era brincadeira 

Mas os homens pediam tanto 
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7 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Maria mostrava a todos  

Toda a sua belezura 

Não havia quem não botass 

Os olhos da usura 

E quando estava de saia 

Era grande a disputa 

 

 

A agonia começava cedo 

Tinha cabra dando vexame 

Pois ela logo aparecia 

Toda feito madame 

Logo ficou conhecida 

Como Maria Mata Homem 

 

 

E lá vinha Maria 

Entre bucho, mocotó e figo 

E naquele dia 

Mostrou até o umbigo 

Para toda aquela platéia 

Que ficou de castigo 

 

 

A fila era grande 

Era Manoel linguarudo 

Da barraca do mingau 

Que só tinha lucro 

Quando Maria aparecia 

E os cabras bebiam tudo 
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8 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

O lucro minguado 

Era do velho babão 

Puxa saco de doutor 

Vermelho como pimentão 

Servia o café e lavava 

A xícara sem sabão 

 

 

Tinha até o político 

Que sentava na mesa 

Que chegava cedinho 

Na barraca de Sapa Veiga 

Para comer bem quentinho 

Seu pão com manteiga 

 

 

E quando passava com Maria 

Cruzava com Girino Passos 

A discursar Rui Barbosa 

Por entre os escarros 

Com grandes lorotas 

E os tocos de cigarros 

 

 

Corria muitas vezes 

De Juvi ladrão de Bode 

Dando carreira na procissão 

E uma currumeira de pobre 

Mas vivia a dizer 

Comigo nem o diabo pode 
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9 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Ficou mais conhecida 

Que o velho Buraco 

O cego que conhecia as pessoas 

E dinheiro pelo tato 

Mas a grande alegria 

Era ela de fato 

 

 

Nos finais de semana 

Era tudo festa 

Com o filho do intendente 

Paletó de linho sem prega 

Ele todo engomado 

Com esse não tinha conversa 

 

 

Maria levantava a saia 

Sem nenhum constrangimento 

Dia de Bumba meu Boi 

Era o maior divertimento 

Dançava com todos 

No maior assanhamento 

 

 

Mopá o filho do padre 

Andava nu e sem “tutu” 

Se um pobre chegasse 

Dava o maior mandú 

Só andava de carango 

E os outros de buzú 
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10 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilhas) 

 

 

Dr. Everson era o melhor 

Ia com Maria e Migueis 

Logo tomava um tombo 

E perdia os seus papéis 

Deixando a sua espera 

Um montão de fiéis 

 

 

Mas com o tempo 

Maria estava outra 

Alguns diziam 

A mulher ficou doida 

Pois de todos falava 

Estava com a língua solta 

 

 

Chegando o inverno 

Maria estava acabada 

Andava perambulando 

Não parava a matraca 

Diziam que se lembrava 

Do tempo da vaca magra 

 

 

As sua lembranças 

Do tempo da vaca gorda 

Era do caminhão do lixo 

Que levava carga pouca 

Mas saiu levando Maria 

Pois ela estava louca 
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1 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 
 

 

 

 

OS DESAFIOS DA MULHER TAL E QUAL NOS TEMPOS  

DA COLHER DE PAU 

  

 

 

Senhoras e senhores 

Vou logo me apresentar 

Vim aqui a convite 

Uma história contar 

 

 

    Sou Maria das Dores 

    Pra uns “Dasdores” 

    Mais não estou disponível 

    Para nenhum dos senhores 

 

 

Chegue mais professor 

Que eu vou te apresentar 

Pois tu és falador 

E de tu eu quero falar 

 

 

    Fessor tu é um belo homem 

    Difícil de achar 

    Eu não nasci ontem 

    Não vou me demorar 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 
Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 

 

 

 

 

Ao meu ver nada é mais belo 

Da raiz até o cabelo 

Em toda a sua natureza 

É só olhar no espelho 

 

 

Espelho lembra a Mulher 

Ela é o mote é o tema 

Seja rica ou, seja pobre 

Ela sempre vale a pena 

 

 

Por completo digo agora 

A mulher é portadora de vida  

Seja hoje ou qualquer hora 

Ela é muito boa de lida 

 

 

Professor lhe digo até  

Homem nenhum presta 

Mas é só olhar pra você 

Que qualquer mulher acerta 
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3 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 
 

 

 

 

Certamente eu lhe digo 

Homem é um provedor 

Sustenta a família 

É um grande batalhador 

 

 

Batalha tem a mulher 

Que sofre grande opressão 

Abençoada como é 

É pra ela toda atenção 

 

 

Mutiladas em países da África 

Censuradas em países Islâmicos 

Mas possui uma dádiva 

De tornar os homens santos 

 

 

Proibida de exibir o rosto 

Subjugadas como escravas 

Mas em tudo ela tem gosto 

Mesmo quando ultrajada 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 
 

 

 

 

Carregam o peso da pobreza 

Mas de tudo faz render 

Põe boa comida na mesa 

Pra seu homem satisfazer 

 

 

Metade da humanidade é mulher 

Mato logo a charada: 

Outra metade filho é! 

     E ela faz dupla jornada 

 

 

Doméstica e profissional 

Dão educação as crianças 

Professora tempo integral 

E ela sempre avança 

 

 

Avanço é a ordem 

De quem é decidida 

Ajuda também ao homem 

Em todo a sua vida  
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 

 

 

 

 

Despidas em autdoors 

E em capas de revistas 

São iscas de consumo 

Na propaganda televisiva 

 

 

Ridicularizadas em recintos 

Condenadas à anorexia 

Dois casos distintos 

Se faz uma minoria 

 

 

Professor sabe o que mais 

Diga o que disser 

Não se esqueça jamais 

Que bicho bom é mulher 

 

 

A libertação da mulher 

Parte da emancipação 

Mas o que mais ela quer 

É uma certa equiparação 
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6 

 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 

 

 

 

 

Libertar é querer ir adiante 

Já se nota a diferença 

A busca é da igualdade 

Eu já digo em sua presença 

 

 

Sutiãs foram queimados 

A tal libertação sexual 

O tradicional dizimado 

Mudaram de modo geral 

 

 

Mandar era para homens 

Discriminadas no profissional 

E agora fazem até móveis 

E sentam pra ler o jornal 

 

 

Não existe mulher feia 

Existe mulher maltratada 

Ela somente aperreia 

Quando o homem não é de nada 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (quadras) 

 

 

 

 

Na sua exclusão sócio cultural 

Ou é gorda ou é idosa 

Ser maltratada natural 

Mas eu te pergunto agora! 

 

 

Na sua casa quem manda é ela? 

Mesmo quando não está em casa? 

O seu amor é todo dela? 

Pois sem ela tu não és nada! 

 

 

Professor leve esta lição 

Da mulher deve cuidar 

Pois se deixar ela solta 

Outro vai lhe tomar 

 

 

Mulheres belas e poderosas 

Vou terminar de contar 

A todas peço desculpas 

Pois com o professor eu vou ficar 
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1 

 
 

CASAMENTO NA ROÇA OU FESTA JUNINA CASÓRIO NA CERTA 

 

 

Obras celestes divinas 

Do reino do trovador 

Aqui eu vou versejar 

Este romance sedutor 

De Marcus e Islana 

Consagrando seu amor 

 

 

Amor palavra Sublime 

Que todo mundo entende 

Só quem ama compreende 

O homem pode ser difícil 

Porém ao amor se rende 

 

 

É sobre a palavra amor 

Que quero lhes falar 

Também lhe fazer um convite 

De um sonho realizar 

Duas pessoas que se amam 

E querem juntos ficar 

 

 

Na cidade de Ilhéus 

Terra por ele adotada 

No arraial Pega de mim 

Marcus e sua amada 

   Irão eles se casar 

Em uma festa animada 
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Venha pra este arraial 

 Que será uma maravilha 

 O seu Chico orgulhoso 

 Dará a mão de sua filha 

 Pra felicidade dos dois 

 E alegria desta Ilha 

 

 

   E em nossas tradições 

   Bem aqui na cidade 

   Onde os convidados irão  

   Se divertir de verdade 

   Comer e beber bastante 

   Depois dançar à vontade 

 

 

Islana a boa noiva 

Menina cheia de manha 

Criada com sua avó 

De natureza tamanha 

Ela conheceu o noivo 

Foi lá na Alemanha 

 

 

Menina de ouro 

É de toda primazia 

Ao ver o seu noivo 

No seu primeiro dia 

De uma maneira estranha 

Vestindo uma fantasia 

 



214 

 

 
 

 

3 

 

 

Lhe disse o noivo Marcus 

Com total atenção 

Eu sou carpinteiro 

E filho de alemão 

Vou vesti-la por 3 anos 

Pois é roupa de tradição 

 

 

Um frio tremendo 

Lhe congelava a mão 

Islana logo gritou 

Naquele dia então 

S.Pedro e Sto. Antônio 

Valei-me meu S. João! 

 

 

Ele  levantou-se e disse: 

Mas parece uma menina! 

Quando disse essas palavras 

Que bem com ele combina 

É bonita que só o brilho 

Da estrela matutina 

 

 

E assim se apaixonaram 

E logo seguiram em frente 

Quem entende o destino 

E a cabeça da gente 

Quem nasceu pra brilhar 

Tem seu brilho eternamente 
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S. Chico e dona Marise 

Seus queridos pais 

As vossas bênçãos 

E abraços fraternais 

Farão uma festança 

Que não esquecerão jamais 

 

 

Chico o pai é fiscal 

Trabalha com prazer 

Na secretaria da Fazenda 

Viu bem os filhos crescer 

E mesmo já crescidos 

A todos quer proteger 

 

 

Marise a mãe da noiva 

Sua eterna companheira 

Só pensa em viajar 

De ofício é costureira 

Longe do marido não fica 

É a convidada primeira 

 

 

Os pais dos noivos 

Os futuros sogros dela 

O senhor Volker 

E a senhora Gisela 

Estão bastante honrados 

Do filho casar com ela 
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Ele gosta de passear 

Com seu cão acompanhado 

Ela é boa cabeleireira 

Gosta de leite condensado 

Juntos fazem do seu filho 

Um cidadão muito honrado 

 

 

O casal animado 

Com grande satisfação 

Pegou lápis e papel 

E fez logo a relação 

De todos os seus convidados 

Que ali juntos estarão 

 

 

O tesouro da família 

É a afilhada e sobrinha 

Esperta tem 7 anos 

É o xodó da dindinha 

Esperam no futuro 

Também ter uma filhinha 

 

 

Ivonne irmã do noivo 

Esta bela convidada 

Tem 3 filhos lindos 

Com Andreas é casada 

Annalena, Marcel e Philip 

Ao lado da sua cunhada 
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O marido já fez de tudo 

É bem hilariante 

É professor de Ski 

Com Ivonne triunfante 

Pra tomar caipirinha 

Passa o dia no restaurante 

 

 

Antonio Ivã irmão da noiva 

Esse tem muita bagagem 

É o mais novo dos irmãos 

Ele tem muita coragem 

Arquitetura e Pintura 

Já refletem a sua imagem 

 

 

Isamar irmã da noiva  

Não pode ficar de parte 

Formada nas Letras 

Professora de Inglês e Arte 

Viciada em Internet 

Fará da noiva o site 

 

 

Todo esforço conseguido 

Não é de todo vã 

A noiva ficará linda 

Com todo seu afã 

Taty cuidará da estética 

A noiva de Antonio Ivã 
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Fernando e Dinha 

Com suas filhas irão 

Madrinha e tia da noiva 

Não sabe dizer não 

Ajuda a todo mundo 

Cumprindo sua missão 

 

 

Tem aquele convidado 

Que sempre costuma atrasar 

É o padrinho da noiva 

Que as vezes visita o bar 

Convidar antes que suma 

Para este não faltar 

 

 

Tem aquele convidado 

Que sempre costuma atrasar 

É o padrinho da noiva 

Que as vezes visita o bar 

Convidar antes que suma 

Para este não faltar 

 

 

Prosseguindo os convidados 

E muito ainda resta 

Marcos, Adailson, Piligra 

Estão no convite desta 

Daniela Galdino e Roque 

Ala acadêmica da festa 
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A noiva a estas horas 

Já está bem comovida 

Com o povo da Tapera 

Com a sua vinda e ida 

Esses bem que adoram 

Reunir e festejar a vida 

 

 

É de toda dedicação 

E não sai do pensamento 

Que o padre Danúbio 

Celebrará o casamento 

Pensando no carnaval 

Naquele doce momento 

 

 

Onde tem festa junina 

Há arroz doce e quentão 

Cantorias e aleluias 

Sanfona e violão 

Os fiéis para animar 

Com os padres se juntarão 

 

 

Aqueles padres amigos 

Edgar, Getulio, Miro 

Gonçalo, João, e Lau 

Padre Paulo e Valmiro 

Convidados da noiva 

A estes que me refiro 
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Unidos da fé e religiosos 

Aqui eu quero lembrar 

Também os pais da noiva 

Com eles a trabalhar 

Nessa hora importante 

Juntos vão festejar 

 

 

De um lado para outro 

Cada qual em seus postos 

Tem aqueles convidados 

Que assim serão compostos 

Os colegas do pai da noiva 

São cobradores de impostos 

 

 

Tamanha aglomeração 

Deste povo convidado 

A felicidade dos noivos 

Por todos ali cobrado 

De sua bela união 

Por Deus será louvado 

 

 

Marcos André ginecologista 

Silon é advogado 

Também dos pai da noiva 

O mesmo é afilhado 

De posse da lista 

Deixou tudo registrado 
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Celeste estilista 

É a parte feminina 

Sabe bem organizar 

Boa festa Junina 

É amiga da noiva 

Desde os tempos de menina 

 

 

Mais do que natural 

Nesta bela ocasião 

Os amigos da Alemanha 

Que por aqui estarão 

Berg, Diana, Lilian e Pablo 

Consagrarão esta união 

 

 

Os padrinhos do casório 

São de grande alegria 

Milene a motoqueira 

Professora de Biologia 

Com Pablo coreografo 

Maestrando a harmonia 

 

 

E nesta linda festança 

Com bebida ali se brinda 

Roberto, Ana, Lucas e Vânia 

Não se embriagaram ainda 

Chegam primeiro na festa 

Dali só sai quando finda 
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Os amigos de Itabuna 

Não cabem no papel  

Mas cabem no coração 

Cabem também no Cordel 

Só não tem cabimento 

Indo pra lua de mel 

 

 

Verônica amiga dos noivos 

Pessoa que a gente ama 

Além e muito mais 

Ela é bela dama 

Cantora e participante 

Do programa FAMA 

 

 

São muitos convidados 

Que merecem um troféu 

Uns de fita no cabelo 

Outros portando chapéu 

Na linha de caipira 

Se fazendo de tabaréu 

 

 

Já tá dando o que falar 

Ouça o que vos digo 

Duas coisas acontecerão 

Certeza não é comigo 

O noivo pode beber 

Que a noiva tá de castigo 
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Grita Marilce doutora 

Esta noiva abençoada 

Filha de Marise e Chico 

Por todos considerada 

Dará a luz uma criança 

Que por nós vai ser amada 

 

 

Finalizo este enredo 

Com toda dedicação 

Também dos pais do noivo 

Que aceitaram a união 

Chicão e a mãe Marise 

Que farão esta amarração  
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1 

Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

PREFEITURA DE ILHÉUS  

EU TAMBÉM SOU CANDIDATA 

 

Sou uma humilde poeta 

Lançando a candidatura 

Na Academia de Letras 

Defenderei a cultura 

Do povo e do Cordel 

Com outra investidura 

 

 

Também quero defender 

Meu povo com mais saber 

Pois nestes tempos de horror 

Ele está muito a padecer 

Eu preciso é de oportunidade 

Para poder tudo esclarecer 

 

 

Quero é ser prefeita 

Que é um cargo charmoso 

Vou fazer um levante 

Mas do jeito valoroso 

Podendo dar resultado 

Em um tempo futuroso 

 

 

Se por medo o povo já 

Tem as suas alucinações 

Se a classe dominante 

Vive em tais alienações 

Só um poeta do povo 

Fará as transformações 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

A solução é logo botar 

O meu povo pra sonhar 

Pois está desiludido 

Com o que ta pra chegar 

Tirar dessa realidade 

É o que vou assegurar 

 

 

Se for por merecimento 

E lutar pelo bom Cordel 

Eu lanço esta candidatura 

Nem que seja num bordel 

No circo ou até no Teatro 

Hoje faço qualquer papel 

 

 

Honesta e trabalhadora 

Ainda se tem nesta cidade 

Com empenho e coragem 

E com muita humildade 

Na leitura e na escrita 

Serei uma sumidade 

 

 

Aumentarei o conhecimento 

A cobrança será de declamar 

Ao me fitar simularás mal 

Pois facilmente posso notar 

Que mais parece ser então fiscal 

Ao cobrar o imposto do olhar 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

Mas já que candidata sou 

Já direi logo os meus planos 

Apoio os menos afortunados 

Desta terra de 470 anos 

Farei valer os muitos votos 

Sem causar nenhum dano 

 

 

Todos estarão unidos 

Em minha luta e defesa 

Do povo e da moral 

Do País e da natureza 

Da cidade as melhorias 

Dos recursos a riqueza 

 

 

Não quero ser vaidosa 

Na educação já se ganha 

Eu vou lutar e logo mudar 

Pois o povo já me acompanha 

Conto com grandes amigos 

Pra lançar minha campanha 

 

 

Intelectual também vai ter 

Que declamar até na praça 

Na saúde o corpo a corpo 

E a condução será de graça 

Seguirei o rumo certo 

Sem nenhuma trapaça 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

Farei uma grande pesquisa 

Sem da matéria ter embaraço 

E na vigília me farei presente 

E com certeza as noites passo 

Quem afirma tais coisas não mente 

Só quer ocupar seu espaço 

 

 

Subirei até os morros 

Ribanceiras e escadarias 

Conversarei com todos 

Sem promessas nem fantasias 

Levarei o povo a pensar 

Em outras categorias 

 

 

Privilégios e isenções 

Favores e clientelismos 

Corrupção e panelinha 

E ainda, empreguismos 

Prostituição e outros 

Acabarei com os ISMOS 

 

 

A mordomia acabará 

Pois pegarão no duro 

Acabarei com as patifarias 

Ponho até pra pintar muro 

E quem não quiser assim 

Aqui não ficara seguro 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

Ajudarei meus irmãos 

Crianças da cidade inteira 

Principalmente os desabrigados 

Eu serei de todo hospitaleira 

E ponho pra trabalhar 

Os que estão na bandalheira 

 

 

Também quero voto 

Do analfabeto a valer 

Não é de todo ignorante 

Somente não sabe ler 

Mas tem a cultura oral 

Logo, possuir saber 

 

 

Lutarei pelos direitos 

Dos menos afortunados 

Dos homossexuais e afros 

Ou dos que são explorados 

Das minorias dos índios 

Dos que estão maltratados 

 

 

Ainda defenderei todos 

Que defendem a natureza 

Defensores da Ecologia 

Preservando nossas riquezas 

Natural as nossas vidas 

E nossa maior grandeza 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

Meu programa é pra valer 

Não é por eu ser artista  

Que não posso prefeita ser 

Sou uma boa candidata 

Faço valer a pena à vida 

Neste mundo capitalista 

 

 

Sou vate por paixão 

Em façanhas sem igual 

Faço valer a poesia 

Nestes tempos só de mal 

Quinze anos de ofício 

E contentamento geral 

 

 

Tenho mais de quarenta anos 

Pra poder ser candidata 

Descendo de italianos 

Misturada com mulata 

Resumindo minha história 

Uma brasileira nata 

 

 

E, também sou Ilheense 

Se a cidade nunca deu 

Uma senhora prefeita 

A primeira será, eu 

Reparando a injustiça 

Que sempre aconteceu 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

Se todo poder vem do povo 

Ta na Constituição 

Eu sou parte, sou povão 

Tenho representação 

E disputo este cargo 

Por nossa população 

 

 

Tenho dito obrigada 

Pela atenção e apoio 

Pela opinião sincera 

Não sou de fazer coloio 

Pra defender o meu povo 

Separo o trigo do joio 

 

 

Fêmea sou pra lutar 

Acabando com a patifaria 

E o objetivo alcançar 

Melhorando o dia a dia 

Dando duro pra viver 

O povo em mim confia 

 

 

É por ter confiança 

Amigo quero lhe dizer 

Que prefeita desta cidade 

Qualquer uma pode ser 

Basta ter conhecimento 

E mais querer fazer 
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Pseudônimo – Nordestina A Trovadora Educadora 

Categoria – Literatura de Cordel (sextilha) 

 

 

Agora caros amigos 

Que dão valor ao artista 

Do trabalhador braçal 

Até mesmo ao motorista 

Cada qual com o seu dom 

Pode fazer esta conquista 

 

 

Quem respeita quer respeito 

Diz o ditado popular 

Por isso que eu respeito 

Para todos me respeitar 

Quem não respeita a ninguém 

Respeito não pode achar 

 

 

Respeito é palavra santa 

Que vive sempre gravada 

No livro do bom viver 

Da gente civilizada 

Que respeita todo mundo 

Pra poder ser respeitada 

 

 

Aqui fica o convite 

Para você se aliar 

No Partido do Cordel 

Sem se desmoralizar 

Salvando nossa cidade 

E a ela moralizar 
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DOUTORA LÚCIA SANTANA E O SANTO REMÉDIO 

 

Duas mulheres se peitaram 

No centro da cidade 

Disseram que o acontecido 

Foi dura rivalidade 

O motivo foi uma contenda 

Da mais pura realidade 

 

 

Peitildes bem rosada 

Os olhos amendoados 

A boca bem carnuda 

E os beiços pendurados 

As pernas meio tortas 

E os mocotós inchados 

 

 

Dona Coelha franzina 

Os olhos quase fechados 

A boca bem pequena 

Os dentes eram falhados 

Os peitos pequenos 

E os braços cansados 

 

 

Elas se encontraram 

Ali, frente a frente! 

As duas: Teta a teta 

No meio de toda gente 

No banco da praça 

Naquela tarde quente 
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A Coelha provocante 

De Petildes desdenhou 

Vendo seus peitos grandes 

Ela logo o seu mostrou 

Era um maior que o outro 

E todo mundo se espantou 

 

 

O povo viu de perto 

Todo aquele babado 

Viu toda a provocação 

O que haviam peitado 

A maneira como agiam 

Era muito engraçado 

 

 

Dona Maria Peitildes 

Pra ela ninguém ganha 

É melhor que a vaca 

Tira o peito não se acanha 

Amamenta a criancinha 

Filha de suas entranhas 

 

 

Maria Peitildes estava ali 

Entre o povo se meteu 

A todos foi mostrando 

O que a natureza lhe deu 

Seios grandes e fartos 

Era motivo de orgulho seu 
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Começou ali uma disputa 

Pra pegar a outra de jeito 

Com todo o leite que tem 

Deu um golpe perfeito 

Com uma espirrada só 

Molhou o seu lado direito 

 

 

Recomeçou a provocação 

E as crianças chorando 

Uma gritando com a outra 

E o povo todo olhando 

Logo tiveram que parar 

Pois a maior estava mamando 

 

 

A doce filha de Peitildes 

Pôs a boca num instante 

E então bastante mamou 

Naquelas tetas gigantes 

Deu um grande arroto 

Espantando os presentes 

 

 

A querida Maria Peitildes 

Tem no leite alta produção 

Pois só dá o peito ao bebê 

Passa os nutrientes na sucção 

Senta e dá bastante mama 

E os problemas têm solução 
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Procura um lugar tranqüilo 

Pra ficar segura e confiante 

De preferência fica sozinha 

Neste sublime instante 

Tomar um banho quente 

Seria um excelente calmante 

 

 

Disse: Mulher fique sabendo 

E a seu filho amamente 

Sempre que o bebê estiver 

Bem pertinho da gente 

Pois peça logo a Deus 

Que o seu leite aumente 

 

 

Dona Coelha lhe disse: 

Pra ficar com este peitão 

Horas e horas sentada 

Não estou disposta não 

Tirar os peitos na praça 

Fazer este papelão 

 

 

Para as mamães vaidosas 

Petildes dá seu recado 

A mamãe se recupera 

Pós-parto em bom estado 

Pois o peso da mulher 

Volta ao normal mais rápido 
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Peitildes só fica zangada 

E ta feita à bagaceira 

Pois ela não aceita 

Nenhuma brincadeira 

Se aparece no pedaço 

A inimiga mamadeira 

 

 

Amamentar é econômico 

Bebê de mamadeira é caro 

Leite, bico, bujão de gás! 

Custa quase um salário 

Sobra pros outros filhos 

E dispensa o comentário 

 

 

O leite humano é melhor 

O mais completo alimento 

Pode ser dado ao bebê 

A qualquer momento 

Tem todas as vitaminas 

E evita um certo sofrimento 

 

 

O leite artificial 

Não tem nada disso 

Pois ele é muito caro 

E só dá prejuízo, é isso: 

É uma mistura terrível 

E mais um compromisso 
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A mamãe economiza 

Seu rico salário 

Pois já produz o leite 

E dá a qualquer horário 

Só tem que dá o peito 

Em qualquer itinerário 

 

 

Maria Peitildes gritou: 

Sua mente não é sã! 

Você tem peito murcho 

A resistência dele é vã 

Logo a doença adentra 

E começa logo de manhã 

 

 

A desafiante Coelha disse: 

Que a sua filha tava doente 

E amanhã bem cedo 

Ia ao doutor novamente 

Para procurar salvar 

Sua filha doce e inocente 

 

 

Peitildes disse: Dra Lúcia 

Vai dá um revertério 

Tem o santo remédio 

E um carinho bem sincero 

Ela tem nome de Santo 

E acabará este mistério 
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A doutora sempre afirma 

Amamentar ajuda por inteiro 

A prevenir câncer de mama 

De seu ovário e do seu útero 

Reduz o peso da nova mamãe 

Economizando seu dinheiro 

 

 

No outro dia logo de manhã 

No consultório ela chegou 

Pedindo a Deus do céu 

Pois sua filha piorou 

Que dela logo tratasse 

Pois sua paciência esgotou 

 

 

A doutora fez uma festa 

E disse a Coelha Tereza 

O que a todos dizia: 

Amamente sua princesa 

E logo boa ela ficará 

Dessa grande fraqueza 

 

 

Lhe digo cara doutora 

O meu leite é aguado 

Da boca dessa criança 

O peito eu havia tirado 

O sustento é o mingau 

Que trago amornado 
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O leite da mamãe 

É tudo que o bebê precisa  

Ta na quantidade certa 

Dizia a médica querida 

Não precisa nem de água 

Nos 6 primeiros meses de vida 

 

 

O leite materno protege 

O bebê contra doenças 

Tem gente mal informada 

É importante que se entenda! 

Que bom que veio aqui 

Diante desta contenda 

 

 

Cresce bem tranqüila 

A criança que mama 

O contato com a mãe 

É sempre muito bacana 

Deixa o papai dormir 

A noite inteira na cama 

 

 

Amamentar tem vantagens 

Tá na temperatura certa 

Não custa nada é prático 

E a mãe sempre acerta 

Toda hora é boa hora 

Quem sabe fica esperta 
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Pra provar como é prático 

Não precisa ferver e lavar 

De preparar mamadeiras 

Para a mulher poupar 

Não estraga e não azeda 

O bebê mama em todo lugar 

 

 

Todo material educativo 

Sobre alimentação infantil 

É dada a autoridade 

E a qualquer civil 

Para proteger os bebês 

Deste Brasil varonil 

 

 

Os profissionais de saúde 

Conhecem as normas 

Ajudar as mamães 

De todas as formas 

Já conhecem Peitildes 

Pois ela sempre se informa 

 

 

A mamãe quando gestante 

Deve de tudo prever 

Procurar o serviço de saúde 

Para de tudo aprender 

Pois com ela e o bebê 

Cuidados devem ter 
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Quem não ouve conselhos 

Ouve de todos, Coitado! 

Quando se trata de saúde 

Deve se ter bastante cuidado 

Ainda mais quando gestante 

O cuidado deve ser dobrado 

 

 

Já está escrito na lei  

Não precisa muito falar 

Creche para bebês até 6 meses 

1 hora a menos para trabalhar 

Licença maternidade 120 dias 

A fim de tranqüila amamentar 

 

 

Para aquelas que trabalham 

Peitildes logo diz! 

Amamentação e creche 

Deixa a mamãe feliz 

É menos mortalidade 

Ganha o próprio país 

 

 

Se for trabalhar oito horas 

Deve estocar o leite 

Pra ser dado ao bebê 

Pra quem está cuidado dele 

Dá na xícara ou colherinha 

E levar sempre a ele 
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Nas dificuldades técnicas 

Se usa a criatividade 

Bota uma creche móvel 

Dentro da sua atividade 

Estoca o leite na geladeira 

E deixa a mamãe à vontade 

 

 

Nunca deve ferver o leite 

Antes de dá ao bebê 

O calor destrói os fatores 

Você precisa saber 

Esquente em banho Maria 

Para o bebê beber 

 

 

Se levar a prática a sério 

Teremos mais ação 

Por parte dos sindicatos 

E até de seu patrão 

Construir um futuro melhor 

Para os filhos desta Nação 

 

 

E logo dias depois 

O resultado mostrou 

O filho da Coelha 

Bem rosado ficou 

Cheio de saúde 

E na médica voltou 
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Voltou pra agradecer 

O santo remédio 

Que salvou sua filhinha 

Desse inferno e do tédio 

Agradeceu a Peitildes 

Pelo seu intermédio 

 

 

Agradeceu a todos os santos 

Por esta bendita doutora 

Que de santa virou Santana 

Honesta e lutadora 

Que deste enredo feliz 

É a maior batalhadora 

 

 

E pensou consigo assim 

Vou terminar com a vitória 

Porque, no fim desta luta! 

Não haverá escapatória 

A mãe tem que dá o peito 

E tá acabada a história 
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SER GORDA NÃO É SER BOBA 

 

 

Disposição e atenção 

Grande coisa alerta 

Fora do peso ela vive 

Não tem cós nem se aperta 

É como todos conhecem 

Laudeceia a gorda esperta 

 

 

Como boa gorda vive 

Até acompanha a moda 

Veste qualquer roupa 

Quando de manhã acorda 

Pois precisa trabalhar 

E nada lhe incomoda 

 

 

Ora! Também pudera 

Gorda é desde pequena 

Tem a alma bem grande 

Paz tudo que vale a pena 

Não tem nenhum cristão 

Que a gorda condena 
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Acorda numa cama 

Bem fofa e reforçada 

Pois ela corre o risco 

De ter a cama quebrada 

A madeira não resiste 

A esta tantas toneladas 

 

 

Confusão com a gorda 

É só pequena medida 

Não há magro que se atreva 

Falar dessa sua vida 

Pois só vai dela apanhar 

E a cara virar ferida 

 

 

A vida desta gorda 

Não tem muita medida 

Começa dentro de casa 

E ela é muito divertida 

Pois precisa de espaço 

Até quando perdida 

 

 

Contraria a tradição 

Que todo obeso é molegão 

O que tem na sua vida 

É tamanha disposição 

Pois mais alto é o dinheiro 

Que corre na sua mão 
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Na esquina tem padeiro 

O sorveteiro e a doceira 

Seus pontos preferidos 

Pra fazer a pequena ceia 

Senão faz dali mesmo 

Sua nova geladeira 

 

 

As piadas que recebe 

É só das outras mulheres 

Pois os homens satisfeitos 

Da atenção que dela recebe 

A rival logo descreve 

Da maneira que percebe 

 

 

Homem como esta gorda 

É sinônimo de inchado 

E ele fica cheio de vida 

Não condena o passado 

Para ela só homem magro 

É que lhe fica adequado 

 

 

Ela todo dia em um bate 

Sempre toma um regaço 

Todo mundo fica sabendo 

Pois fica que nem bagaço 

Vai fazer bem diferente 

Fechado em grande abraço 
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A acumulação excessiva 

De gordura pelo corpo 

Ou excesso de peso 

Não tem desconforto 

São mais fáceis de apalpar 

Com todo seu conforto 

 

 

Ela é um espetáculo 

Por debaixo do pano 

Pois a ninguém ela mostra 

Se engorda de ano a ano 

Não interessa a ninguém 

Nem fulano nem cicrano 

 

 

A catraca do ônibus 

É seu maior pavor 

Mesmo assim ela vai 

Seja lá como for 

Quem é vivo verá 

Ou terá que se opor 

 

 

Alguns têm preferência 

Pai quadrado anda 

De ver bem logo cedo 

A filha como ela redonda 

Ou pode ser uma magra 

Mesmo que seja tonta 
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Além de doces e massas 

Homem é prato recheado 

Que aumenta o apetite 

Com o seu grande estado 

Só vive comendo besteira 

Comida para todo o lado 

 

 

Um dia deu uma festa 

Com comidas e bebidas 

Sendo o maior exagero 

Tantas coisas oferecidas 

Nunca se viu na cidade 

Tantas iguarias reunidas 

 

 

A casa ela têm da boa 

Cheia de comodidade 

A mesa farta e rica 

Pra se comer á vontade 

Não falta coisa alguma 

Pra toda aquela felicidade 

 

 

Parece até que a mulher 

Não merece coisa boa 

Quando tudo a mão 

Fica lá pensando á toa 

Ela se sente bem feliz 

E o que é bom não enjoa 
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Se morre depois disso 

Morre de boca fechada 

Não reclama, até agradece. 

Essa morte abençoada 

Quem já comeu do melhor 

Não pode pedir mais nada! 

 

 

Me perdoem os magros 

Sempre tão unidos 

Que desde de criança 

Tiveram muito sentido 

Tudo de bom nessa vida 

São aos gordos oferecido 

 

 

E cada homem por seu lado 

Já vive em xumbregação 

Apalpando o que pode 

Aonde alcançava a mão 

Consumi-la em desejo 

E morrendo de tanto tesão 

 

 

Tão grande é o tesão 

Da gorda com os moços 

É só abraço arrochado 

Querendo quebrar os ossos 

É beijo muito chupado 

Chamando de volta o almoço 
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E comia toda à noite 

E come no outro dia 

Mas a carne é fraca 

Não possui a garantia 

De fazer todas as coisas 

O que agente magro faria 

 

 

O jantar de arromba 

Magro não agüenta 

A comida é servida 

Com muita freqüência 

A gorda comendo tanto 

Por pouco não arrebenta 

 

 

Logo depois já se vê 

Come até o caroço 

Acompanhem com é: 

É um grande alvoroço 

Se começa do café 

E segue até o almoço 

 

 

Terminando de comer 

Se põem a conversar 

No alpendre da casa 

Tomando um pouco de ar 

Pança cheia, muito alegre! 

Com mil arrotos a dar 
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Nela se vê o que acontece 

Come que dá tristeza 

Oh! Mulher gorda 

De peculiar beleza 

Ela é o almoço do magrelo 

E o prato da safadeza 

 

 

Diz a gorda bem farta: 

Vou mostrar como é 

Você pra mim é um siri 

Na vazante da maré 

Vou te comer da cabeça 

Até o dedão do pé 

 

 

Com tanta gordura 

Fala para o magrinho 

Oh! Coisa sem importância 

Igual a um cachorrinho 

Vou te escalar da cabeça  

Até o dedo mindinho 

 

 

Primeiro se quer almoçar 

Que está morrendo de fome 

Traz arroz, carne e farinha! 

E muito cuidado tome 

Se demorar mais um pouco 

A precisão a consome 
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A gorda a toda presa 

Na cozinha adentrou 

Com um almoço bacana 

No mesmo instante chegou 

Pós ali na mesa o coitado 

Comeu tanto que desmaiou 

 

 

No outro dia se falou: 

A gorda o magro almoça! 

A gorda comeu foi tanto 

Acompanhada de mandioca 

O magro ficou chupado 

E ainda tomou uma coça 

 

 

A gordura não é problema 

Até pra fazer carreira 

O espelho fica em casa 

Enquanto se faz a feita 

Passar fome é sacrifício 

Que vale pra vida inteira 

 

 

 
 

 


