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Nada é impossível de mudar. 
Desconfiai do mais trivial, na 
aparência singela. E examinai, 
sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não 
aceiteis o que é de hábito como 
coisa natural, pois em tempo de 
desordem sangrenta, de confusão 
organizada, de arbitrariedade 
consciente, de humanidade 
desumanizada, nada deve parecer 
natural nada deve parecer imutável. 
 

(Bertold Brecht) 

 

No entanto, tenho esperança... 
Pode ser... Há tanto milagre no 

mundo!  
(Rachel de Queiroz - O Quinze) 
 
 

Louvor a Rachel de Queiroz 

Louvo o Padre, louvo o Filho, 
O Espírito Santo louvo. 

Louvo Rachel, minha amiga, 
Nata e flor do nosso povo. 

Ninguém tão Brasil quanto ela, 
Pois que, com ser do Ceará, 

Tem de todos os Estados, 
do Rio Grande ao Pará. 
Tão Brasil: quero dizer 
Brasil de toda maneira 
- Brasília, brasiliense, 

- Brasiliana, brasileira. 
Louvo o Padre, louvo o Filho, 

O Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel e, louvada 

Uma vez, louvo-a de novo. 
Louvo a sua inteligência, 

E louvo o seu coração. 
Qual maior? Sinceramente, 
Meus amigos, não sei não. 

Louvo os seus olhos bonitos, 
Louvo a sua simpatia. 



 
 

 

Louvo a sua voz nortista, 
Louvo o seu amor de tia. 

Louvo o Padre, louvo o Filho, 
O Espírito Santo louvo. 

Louvo Rachel, duas vezes 
Louvada, e louvo-a de novo. 

Louvo o seu romance: O Quinze 
E os outros três; louvo As Três 

Marias especialmente, 
Mais minhas que de vocês. 

Louvo a cronista gostosa. 
Louvo o seu teatro: Lampião 

E a nossa Beata Maria. 
Mas chega de louvação, 

Porque. Por mais que a louvemos, 
Nunca a louvaremos bem. 

Em nome do Pai, do Filho e 
Do Espírito Santo, ámen. 

(Manuel Bandeira)  

 

 

 



 
 

 

GÊNERO E NEGOCIAÇÃO EM MEMORIAL DE MARIA MOURA DE RACHEL 

DE QUEIROZ 

 

RESUMO 

O corpo feminino sempre esteve no centro das representações feitas pela 

metafísica ocidental. Tais atribuições de sentido possuíam uma visão 

essencializada no concernente à relação sexo-desejo-gênero e encarregaram-

se de embasar os discursos religiosos, científicos e biológicos. As mulheres 

passariam então a serem representadas pelos modelos de docilidade, 

maternidade e submissão. A naturalização do discurso de gênero como 

consequência direta do construto discursivo do sexo permaneceria 

inquestionável e distanciada das relações de poder até os estudos críticos de 

gênero. A perspectiva na qual sexo-desejo-gênero são vistos distanciados da 

ideia de construto discursivo e relacionado ao paradigma do natural não foi 

indagada pelas primeira e segunda ondas do feminismo. Neste contexto, as 

representações femininas trazidas no romance Memorial de Maria Moura 

(1992), de Rachel de Queiroz (1910-2003), são pertinentes para o nosso 

estudo, pois permitem pensarmos a construção do gênero dentro das relações 

de poder. Os estudos sobre gênero, a partir da década de 1990, se 

interessaram pela escritora Rachel de Queiroz tendo em vista sua história 

pessoal que, muitas das vezes, se confunde com a do país, com a integração 

da mulher no mercado de trabalho e com os movimentos militares do século 

XX.  A personagem feminina presente no romance Memorial de Maria Moura 

(1992) é representada pelos signos da orfandade paterna e materna e da 

solidão.  Ao observamos a questão da solidão da personagem feminina 

notamos que esta condição faz parte da luta pelo processo emancipatório 

feminino. A protagonista Maria Moura presente, no último romance da escritora, 

contemplada em nosso estudo rompe com os papéis tradicionais de gênero de 

mãe e esposa se inserindo no âmbito público da guerra e da busca pelo poder. 

Assim, as contribuições de Butler (2008) são pertinentes, já que considera que 

o masculino e feminino não são categorias possuídas de antemão, mas efeitos 

que produzimos por meio da realização de ações especificas. A concepção de 

Butler vai ampliar a percepção feminista tradicional que concebia o gênero 

como “natural”. Ela mostra que o tornar-se mulher é constantemente construído 

e negociado em meio às práticas culturais.  

Palavras-chave: Corpo; Gênero; Literatura; Rachel de Queiroz 

 

 



 
 

 

GENDER AND NEGOTIATION IN RACHEL DE QUEIROZ’S MEMORIAL DE 

MARIA MOURA 

  

ABSTRACT 

The female body has always been in the center of representations made by 

western metaphysics. Such attributions of sense possessed an essential vision 

pertaining to the relationship between sex, desire and gender. These 

attributions served as basis in religious, scientific and biologic discourses. 

Women would, then, became represented by models of docility, maternity and 

submission. As a direct consequence of the discursive construct of sex, the 

natural fashion of gender discussion would remain unquestionable and distant 

from power relations until the advent of critical studies of gender. The 

perspective in which sex, desire and gender are distant from the idea of 

discursive construct and thus related to the natural paradigm, had not been 

questioned by the first and second waves of feminism. In this context, the 

female representations brought in the novel Memorial de Maria Moura (1992), 

by Rachel de Queiroz (1910-2003), are relevant to our study. These 

representations allow us to think the construction of gender within relationships 

of power. Studies about gender, beginning in 1990‟s have shown interest for the 

writer Rachel de Queiroz, bearing in mind her personal history that, very often, 

merges into the country‟s history, into the history of women‟s integration in the 

job market and into the history of military movements of the 20th century.  The 

female, character present in the novel Memorial de Maria Moura (1992), is 

represented by symbols of paternal and maternal absence and by symbols of 

solitude. Observing the solitude issue of the female character, we notice that 

this condition is part of the struggle in women‟s emancipating process. The 

protagonist, Maria Moura, present in Rachel de Queiroz‟s latest novel and 

object of our study, breaks the traditional gender roles of mother and wife;  

inserting herself in the public life of war and in the search for power. Thus, 

Butler‟s contributions (2008) are relevant as he considers that masculine and 

feminine are not predetermined categories, but rather effects that we produce 

trough specific achievements. Butler‟s conception will expand the traditional 

feminist perception that conceives gender as “natural”. This conception shows 

that the process of being a woman has been constantly built and negotiated 

within cultural practices.  

Key words: Body; Gender; Literature; Rachel de Queiroz 
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INTRODUÇÃO 
 
  

Os estudos feministas atentam para o pressuposto que as representações 

de mulheres realizadas por autores canônicos masculinos não dão conta de 

atender à linguagem feminina por estarem arraigadas aos discursos legitimados 

pela metafísica ocidental sobre as diferenças de sexo. Desse modo, os estudos 

sobre mulher apontam para a existência de uma escrita feminina.  A produção 

literária de Rachel de Queiroz (1910-2003) se mostra como um amplo campo para 

os estudos de gênero, pois traz representações femininas as quais propõem a 

ruptura com o modelo patriarcal. Rachel de Queiroz quando indagada sobre a 

existência de uma escrita feminina declararia 

Eu acredito numa escrita feminina, sim. O mundo da mulher não é 
o mundo masculino. As marcas da escrita feminina estariam 
principalmente na linguagem. O meu caso é diferente: talvez eu 
tenha uma linguagem masculina porque venho do jornal. Quando 
eu comecei a escrever, a literatura brasileira ainda se divertia 
entre o estilo açucarado das mocinhas e a literatura masculina. 
Hoje o estilo de muitas escritoras brasileiras se impõe. Clarice por 
exemplo. Ela foi a maior de todas nós- e era absolutamente 
feminina (QUEIROZ, 1997, p.26). 
 

O modelo de masculinidade hegemônica permanece em nossa sociedade 

até os estudos críticos de gênero. Assim, dentro de uma tradição, o sistema 

patriarcal ocidental instaurou a diferença dos papéis e das identidades sexuais de 

forma bem delimitada – homem forte versus mulher fraca. Esse processo vai 

inserir o sujeito numa sociedade permeada de preconceitos e tabus como deixa 

claro Bourdieu (2002) “A primazia universalmente concebida aos homens se 

afirma na objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e 

reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho de produção e de 

representação biológica e social [...]” (p.30). Nessa perspectiva, historicamente, o 

homem da sociedade ocidental segue o princípio da competição e do poder na 

busca de um ideal de virilidade. 

Na década de 70, assistimos aos movimentos de contracultura e das 

manifestações feministas e homossexuais, que foram se consolidando ao longo 

da década de 1980 até hoje. Configurou-se, então, uma série de transformações, 

presentes nos movimentos de contracultura – gerações Beat e Hippie –, em que a 

contestação das normas e valores sociais levou a indagações sobre qual seria o 
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papel das minorias de gênero – mulher e homossexual – no interior da sociedade. 

Nos novos paradigmas culturais, a valorização do status social feminino, a relação 

com o masculino, com o meio familiar e o doméstico alteram a consciência 

coletiva falocêntrica que admitia o domínio do masculino como fato 

inquestionável, um a priori fundante da cultura.  

Além disso, a acepção da relação sexo-gênero esteve inquestionável 

durante muito tempo. Essa manteria uma visão essecializada das relações entre 

os gêneros e distanciava os mesmos das relações de poder. A metafísica 

Ocidental passaria a involucrar homens e mulheres, no modelo binário da 

heterossexualidade. A metafísica desenvolveria oposições binárias para balizar o 

saber epistemológico da sociedade do Ocidente considerando-as como um 

sistema falogocêntrico, isto é, centrado no logocentrismo e no falocentrismo. 

Entretanto nem sempre o par macho/fêmea, proposto pela metafísica consegue 

atender às representações de sexualidade. 

Nesse sentido, os postulados de Judith Butler (2008) são pertinentes para 

nosso estudo já que, ela atribui uma nova abordagem para o sexo e gênero. 

Esses se distanciam da visão naturalizada e passam a serem tomados como 

construções discursivas culturais responsáveis pela instauração da dualidade 

entre os sexos. O gênero seria a forma encontrada pelo poder para legitimar a 

naturalização do sexo. Butler vai apresentar a quebra das dicotomias 

homem/mulher atrelada à noção de performance a qual mostra um feminino 

construído pela repetição e quebra das relações de poder instituídas pelos 

gêneros.  

Para refletirmos sobre as relações culturais de sexo e gênero, centramos 

nossa pesquisa na literatura queiroziana. Para tanto, elegemos como corpus o 

romance Memorial de Maria Moura (1992), último da escritora. A escolha de Maria 

Moura advém da possibilidade de se pensar o sujeito do feminismo a partir do 

discurso, desconstruindo os paradigmas muitas vezes aceitos pelos movimentos 

feministas do sexo naturalizado. Maria Moura é livre para viver sua sexualidade 

sem os padrões impostos ao feminino, os quais integram a mulher ao espaço 

privado da família, do casamento e da maternidade. E, para tal feito, busca a 

ordem do discurso dominante. Segundo Joanna Courteau, no artigo A 

Feminização do discurso nacional na obra de Raquel (sic) de Queiroz (2001), 
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Maria Moura apropria-se do “papel que se tem considerado ser o de homem com 

esta determinação de tomar posse de um território que „não tem nada‟” 

(COURTEAU, 2001, p.753). Com Maria Moura, Rachel de Queiroz permite o 

entendimento do gênero como um construto histórico-social discursivo capaz de 

tomar posse do discurso social vigente. Propõe também uma nova representação 

de feminino na sociedade, mostrando a quebra dos padrões representacionais da 

mulher na sociedade patriarcal. Em poucas palavras, contempla o processo 

emacipatório feminino do século XX.  

A escolha da personagem Maria Moura, em nosso estudo, deve-se 

também ao fato de o imaginário do discurso literário queiroziano mesclar registros 

nacionais e estrangeiros, composto de mitos e elementos estrangeiros. Dessa 

forma, Maria Moura possui elementos do discurso da Rainha Elizabeth I, das 

heroínas guerreiras; recebe inspiração também das matriarcas cearenses. 

Certamente, ao propor o trabalho com o matriarcado, observamos que as 

enunciações das personagens femininas assimilam discursos institucionalizados 

como pertencentes ao masculino o que nos leva à compreensão de um processo 

de masculinização feminina. 

A construção da personagem Maria Moura também está associada à 

estética regionalista de donzela-guerreira. O modelo de donzela-guerreira 

permite-nos pensar a mulher nos novos paradigmas de gênero, já que a estética 

rompe com os padrões sociais estabelecidos para o feminino que a limitam ao 

âmbito de atuação no espaço privado, como esposa e mãe. A estética em 

questão insere a mulher numa esfera de atuação masculina, no âmbito do 

trabalho, do poder, da propriedade em sociedades marcadas pelo patriarcalismo.  

O primeiro capítulo, Assunção compulsória dos papéis identitários sexuais 

assumidos por homens e  mulheres, é reservado à abordagem sobre a história do 

feminismo a fim de compreender como as concepções de sexo e gêneros 

receberam atenção no interior das ondas feministas. Essas são evidenciadas, a 

partir da análise das diferenças discursivas presentes nas distintas teóricas do 

feminismo. Atentando para a assunção compulsória de papéis identitários sexuais 

assumidos por homens e mulheres no interior da primeira e segunda ondas do 

feminismo. Com isso, daremos ênfase à crítica de Judith Butler (2008) ao 
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dualismo sexo-gênero, pertencente à terceira onda, também chamada de pós-

feminismo. 

O segundo capítulo, Uma mulher no cânone: Rachel de Queiroz, destaca a 

figura Rachel de Queiroz na literatura nacional e sua trajetória, atentando para o 

realce atribuído ao gênero feminino em seus romances e como Rachel é inscrita 

na tradição canônica literária brasileira associada ao romance de 1930. Atentando 

para a evidência em suas narrativas às suas personagens femininas, as quais 

ratificam a busca de uma autonomia feminina numa representação de sociedade 

tradicionalmente patriarcal. Ainda neste capitulo, a fim de contemplar o estudo de 

gênero, analisamos a questão da donzela-guerreira em alguns aspectos desse 

modelo, que integram a construção da personagem Maria Moura.  Assim, 

daremos atenção à construção discursiva do corpo feminino na representação 

literária de donzela-guerreira e como esse corrobora para a desnaturalização do 

sexo e para a ruptura dos padrões de gênero. Observaremos a presença da 

donzela na tradição ocidental, passando pela literatura brasileira até sua aparição 

em Memorial de Maria Moura (1992). 

 Em Os espaços de poder  em  memorial de maria moura a partir dos 

pressupostos levantados por butler, realisamos à análise do romance Memorial de 

Maria Moura, são observadas as concepções sobre mulher, corpo e atos 

performativos, a partir da perspectiva de Judith Butler (2008).  Assim, é nossa 

tarefa pensar o corpo sem discurso ou construído por meio desse, das 

enunciações discursivas legitimadas pelo social, como forma de instituir os 

parâmetros representacionais tanto para o feminino quanto para o masculino. Tal 

opção contribui inegavelmente para a evidenciação do dualismo sexo/gênero 

presente na representação da personagem Maria Moura de Memorial de Maria 

Moura. O presente trabalho classifica-se como um estudo qualitativo, cujos 

procedimentos são desenvolvidos por meio da pesquisa bibliográfica.  

  A discussão aqui proposta articulou os pressupostos dos estudos de 

Gênero ao literário no sentido de repensar as representações femininas na 

sociedade contemporânea a partir da análise das enunciações presentes no 

discurso da personagem Maria Moura.  
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1 A ASSUNÇÃO COMPULSÓRIA DE PAPÉIS IDENTITÁRIOS SEXUAIS 

ASSUMIDOS POR HOMENS E MULHERES 

 

O presente capítulo tem por objetivo abordar a história do feminismo a fim 

de compreender como as concepções de sexo e gênero receberam atenção. 

Essas poderão ser evidenciadas aqui, a partir da análise das diferenças 

discursivas presentes nas distintas teóricas do feminismo. A visibilidade conferida 

à mulher, através do movimento feminista, possibilita novos significados de 

política, família e sexualidade.A história do movimento feminista é dividida por 

acadêmicos e teóricos em “ondas”, que mostram o desenvolvimento no que tange 

ao processo de representação do sujeito “mulher”. 

 O estudo de mulheres se instaura como teoria filosófica e movimento 

social, no século XVIII, que indaga os discursos hegemônicos, durante o período 

que se convencionou chamar de primeira onda. Nesse contexto, resistência e 

contestação constituem as palavras de ordem, quando as correntes feministas 

passam a questionar as funções conferidas às mulheres na sociedade ocidental 

porque, até o momento, a narração feminina seria dada a partir de uma visão 

androcêntrica. É importante ressaltar que o feminismo nunca foi um movimento 

consensual, ou contou com um único projeto. Desse modo, a existência de 

inúmeras teorias feministas com múltiplas características está atrelada às 

demandas e às reivindicações de cada época, questionando certezas científicas e 

morais tidas como verdades absolutas. Assim, pode ser pensado também como 

um movimento, cujo pressuposto imbrica-se com temáticas e acontecimentos 

geopolíticos desenvolvidos em cada período.  

A cultura ocidental impõe uma hierarquização dos sexos, na qual é 

atribuído aos homens um discurso hegemônico; enquanto às mulheres resta a 

subordinação. As atribuições sociais conferidas a homens e mulheres integram 

pressupostos da metafísica ocidental, tais como o logocentrismo, conceito de uma 

verdade inquestionável, que se configuram por meio do pensamento binário: 

homem/mulher; mente/corpo; fala/escrita; presença/ausência; cultura/natureza; 

público/privado. Citamos, a seguir, a reflexão derridiana como elucidativa da 

crítica feita ao logocentrismo: 
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Todas as determinações metafísicas da verdade, e até mesmo a 
que nos recorda Heidegger para além da onto-teologia metafísica, 
são mais ou menos imediatamente inseparáveis da instância do 
logos ou de uma razão pensada na descendência do logos, em 
qualquer sentido que seja entendida: no sentido pré-socrático ou 
no sentido filosófico, no sentido do entendimento infinito de Deus 
ou no sentido antropológico, no sentido pré-hegeligiano ou no 
sentido pós-hegeligiano. Ora, dentro deste logos, nunca foi 
rompido o liame originário e essencial com a phoné. [...] Tal como 
foi mais ou menos implicitamente determinada, a essência da 
phonéestaria imediatamente próxima daquilo que, no 
„pensamento‟ como logos, tem relação com o „sentido‟; daquilo 
que o produz, que o recebe, que o diz, que o "reúne" (DERRIDA, 
2004, p. 13). 
 
 

Outras concepções, que estão atreladas à metafísica ocidental, são o 

falocentrismo, o qual postula a hegemonia masculina simbolizada no falo; e a 

heterogeneidade compulsória, vista como necessária para a perpetuação da 

espécie. Essa leva em consideração o dualismo da sexualidade homem/mulher.  

Ao nascer, ao sujeito é lhe dada à necessidade de introjetar uma 

identidade primária, que determina seu pertencimento ao masculino ou ao 

feminino. Tal fato é definido pelo discurso biológico sobre o sexo. As diferenças 

biológicas serviram durante grande parte da história para legitimar a diferença 

entre homens e mulheres, como afirma Oliveira em Determinismo biológico e 

relação de gênero: 

 

O corpo feminino é utilizado para negar toda a possibilidade de 
comparação entre homens e mulheres, em termos de um critério 
comum de cidadania [...] as ambigüidades do pensamento 
moderno ressignificam-se e têm seus pressupostos rearticulados 
na diferença sexual, reafirmando a impossibilidade ou a 
inferioridade das mulheres em relação às nobres faculdades de 
pensar, de abstrair e de generalizar. Ou seja, a inferioridade da 
razão (OLIVEIRA, 2006, p.105). 
 
 

As qualidades do feminino como fragilidade e maternidade, entre outras, 

passam a ser naturalizadas no século XIX, obedecendo ao discurso biológico, 

sustentado na razão e na ciência.  Sem dúvida, alguns aspectos históricos 

contribuíram para a formação do ideal masculino moderno, destacam-se, nesse 

processo formador das características masculinas, os ideais burgueses baseados 

na valorização do metódico racional. Com isso, o modelo ideal masculino recebe 
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influências da formação do Estado nacional moderno e da criação de instituições 

como o exército, que servia para reafirmar a brutalidade e a disciplina.  

Dessa forma, o ideal de masculinidade projetava as concepções 

ideológicas da classe burguesa, nas quais estavam reunidas as características de 

força, disciplina, responsabilidade, iniciativa e autocontrole. É herança dessa 

etapa a constituição da família patriarcal. No âmbito da família burguesa, a figura 

paterna tornou-se inquestionável e serviu como modelo ideal de virilidade 

masculina. Na era das revoluções democráticas, as mulheres foram excluídas da 

política por um discurso pautado na diferença sexual. A anatomia sexual diferente 

entre os sujeitos se torna requisito para negar as reivindicações femininas. Em 

1789, a Declaração dos Direitos do Homem, como resultado da Revolução 

Francesa, marcou os parâmetros de cidadania que anunciavam os direitos de 

liberdade e igualdade modernos. Entretanto, as mulheres continuaram diluídas no 

pretenso universalismo do texto e, consequentemente, os direitos adquiridos não 

se estendiam a elas. 

 

Quando se legitimava a exclusão com base na diferença biológica 
entre homem e mulher, estabelecia-se que a „diferença sexual‟ 
não apenas era um fato natural, mas também uma justificativa 
ontológica para um tratamento diferenciado no campo político e 
social. Na era das revoluções democráticas, „mulheres‟ tornavam-
se excluídas das políticas por artes de um discurso baseado na 
diferença sexual (SCOTT, 2002, p.26-27).   

  

A negação do direito ao sufrágio, nesse período, assegurava também as 

diferenças sexuais. E, em 1791, a francesa Olympe de Gouges redigiu a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Na Declaração, Gouges, em 17 

artigos, criou sua própria versão para o contrato social, realizando inúmeras 

observações sobre filosofia, ciência e reforma política, reivindicando tratamento 

igualitário para os gêneros. 

 
Artigo primeiro  
A Mulher nasce livre e permanece igual ao homem em direitos. As 
distinções sociais só podem ser fundamentadas no interesse 
comum. 
Artigo segundo  
O objetivo de toda associação política é a conservação dos 
direitos naturais e imprescritíveis da Mulher e do Homem. Estes 
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direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança, e, sobretudo, 
a resistência à opressão (GOUGES, 2007, p.02). 

 

Gouges reitera as reivindicações feministas a partir do pensamento racional-

iluminista vigente na época. Ela questiona a postura dos idealizadores da 

Revolução, buscando os direitos civis e a cidadania feminina. Nesse contexto, 

indaga a utilização dos fatores biológicos para justificar a negligência de direitos 

às mulheres. Os Direitos da Mulher e da Cidadã se vincula ao pensamento 

evolucionista e essencialista. Gouges vai abordar os direitos do homem e da 

mulher a partir dos chamados direitos naturais.  Ao defender que a mulher deveria 

ser assegurada nos seus direitos naturais, ela continua colaborando com as 

ideias filosóficas dos racionalistas, que associavam a racionalidade ao masculino 

e excluíam subjetividades, que poderiam fazer parte desta construção de nação, à 

que a Revolução se propunha.  

A busca pela igualdade na universalidade, discurso presente na primeira 

onda, faz com que as mulheres ocidentais colaborem com a anulação da 

subjetividade feminina em detrimento da absolutização de um modelo de sujeito - 

homem, branco e burguês - defendido pela Revolução Francesa. O discurso das 

primeiras feministas será marcado pela enunciação igualdade na universalidade 

e, ao pregar a igualdade entre os sexos, acabou por prender-se a um discurso 

essencialista. Essa enunciação tem por base o discurso presente na Revolução 

Francesa: igualdade, liberdade e fraternidade.  Assim, Gouges em sua 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã buscaria os direitos naturais da 

mulher. 

  

As mães, as filhas, as irmãs, representantes da Nação pedem ser 
constituídas em Assembléia Nacional. Considerando que a 
ignorância, o esquecimento ou o menosprezo dos direitos da 
mulher são as únicas causas das desgraças públicas e da 
corrupção do governo, resolvemos expor, numa declaração 
solene, os direitos naturais, inalteráveis e sagrados da mulher, a 
fim de que esta declaração apresentada constantemente a todos 
os membros do corpo social lhes lembre, incessantemente, seus 
direitos e deveres, para que os atos do poder das mulheres e 
estes do poder dos homens possam ser, a cada instante, 
comparados com a finalidade de toda instituição política e que 
sejam mais respeitados, a fim de que as reclamações das 
cidadãs, baseadas, daqui em diante, em princípios simples e 
incontestáveis se voltem para apoiar a Constituição, para os bons 
costumes e a felicidade de todos. Em conseqüência, o sexo 
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superior em beleza, como em coragem nos sofrimentos maternais, 
reconhece e declara, em presença e sob os auspícios do Ser 
Supremo, os seguintes direitos da mulher e da cidadã (GOUGES, 
2007, p.02). 

  
 

E surgue listando os direitos reivindicados para a cidadã. As enunciações 

essencialistas de Gouges, no tratado citado, conferem e enaltecem o feminino por 

suas características tidas como intrínsecas, como beleza superior e sofrimentos 

maternais. Essas afirmativas, dentre outras, corroboram tanto para a dicotomia 

entre os sexos, quanto para a naturalização do discurso sobre o sexo. É 

observado que a luta desse período gravitava em torno do uso da diferenciação 

biológica, que atribuía ao homem uma posição hierárquica, social e privilegiada. 

O gênero era relacionado a uma representação dicotômica pré-discursiva 

do sexo formando os seguintes pares - homem/masculino e mulher/feminino. É 

perceptível que esse pressuposto valoriza o discurso biológico. O gênero era visto 

como reflexo direto do sexo, ou seja, os sujeitos modelam suas identidades a 

partir da limitação do sexo biológico.  

Ao pensar o sexo desvinculado das relações de poder, o patriarcalismo 

acabou por legitimar a hegemonia masculina como norma social generalizada. 

Por isso, Arán, em Os destinos da diferença sexual na cultura contemporânea, vai 

nos dizer que: 

A família nuclear, que fora cristalizada enquanto „instituição 
sagrada‟, no período moderno foi considerada [...] herdeira da 
necessidade política da constituição do privado [...] a partir daí, a 
organização pai-mãe-filho passa a ser naturalizada como o lugar 
originário, por excelência, da constituição do sujeito (ARÁN, 2003, 
p. 401).  

 

Nessa perspectiva, ao atrelar a mulher à família nuclear: pai-mãe-filho, a 

masculinidade esteia a modernidade, vista essa última como status dominante em 

função de suavizar o ritmo acelerado da industrialização, mas, ao mesmo tempo, 

impõe-se com sua tradição. Com isso, no término do século XIX e início do século 

XX, os papéis masculino e feminino mantiveram-se definidos em pares 

dicotômicos, nos quais a mulher representaria o “sexo fraco” e o homem, o “sexo 

forte”. 

Na metade do século XX, a Segunda Guerra desencadeou ações 

feministas, que questionaram o papel da mulher na sociedade até então. Nesse 
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período, as mulheres estavam distantes de seus maridos, que lutavam fora dos 

países de origem e, nesse contexto, algumas, por necessidade financeira e por 

incentivo do Estado, assumiram cargos e funções, antes desempenhadas por 

homens. No entanto, após a Guerra, muitas se recusaram a voltar para as suas 

casas e devolver seus trabalhos aos homens; tendo, como consequência, a 

discriminação no ambiente de trabalho e a desvalorização da mão de obra, com a 

baixa remuneração. 

O sexo, na primeira e segunda onda, foi visto como um atributo essencial e 

natural do sujeito. A primeira onda feminista vai estar atrelada ao determinismo 

biológico e a uma postura dicotômica, que concebia a diferença entre homem e 

mulher a partir da oposição entre natureza (essencialismo) e cultura 

(culturalismo). A teoria feminista dessa primeira fase, a partir do século XVIII, tem, 

entre outras representantes, a filósofa Simone de Beauvoir, que pública, em 1949, 

O Segundo Sexo.  Beauvoir fundamenta sua crítica, tendo por base a 

fenomenologia existencialista a fim de desestabilizar o determinismo biológico, 

que serviu de justificativa para manter a mulher em absoluta submissão, 

afirmando que o “ser mulher” é produto de uma construção social, ou seja, “não 

se nasce mulher, torna-se mulher”. Nesse contexto, o naturalismo conferido ao 

sexo começa a ser indagado, embora não ocorra de todo uma ruptura com a 

concepção de naturalização do sexo. O corpo na primeira e segunda onda não é 

pensado, enquanto discurso, ou seja, o corpo em sua construção:  

 

A proposta metodológica de Beauvoir era indagar sobre as 
relações entre sexo biológico e construção da categoria social de 
mulher. Hoje, o estado atual dos estudos de gênero permite 
pensar que a construção social de gênero se faz arbitrariamente 
em relação à diferenciação de sexos de homens e mulheres – não 
existe a mulher e não existe o homem enquanto categorias 
universais. Beauvoir pensava a categoria mulher e a questão da 
libertação da mulher, posta com algum grau de ambivalência: ser 
libertada das limitações sociais do seu sexo biológico e ser 
libertada da forma social pela qual este sexo se tornou inferior ao 
segundo (MACHADO, 1998, p.108). 
 
 

Beauvoir, ao trabalhar a questão do sexo, afirma sua relação com o 

natural, entretanto, esse sexo é exercido a partir de lugares sociais pré-

determinados ao feminino. Para que o sujeito feminino esteja integrado a um 
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sexo, pressupõe que ele deva fazer parte de um gênero1*estabelecido 

culturalmente. Beauvoir corrobora o entendimento de que o gênero existe a partir 

de uma compulsão cultural, na qual os sujeitos devem se enquadrar a fim de se 

fixar em uma categoria. Assim, a mulher deveria deter um constructo formado por 

características como feminilidade, doação, sentimento de maternidade, 

docilidade, subordinação inerentes ao feminino.  

Beauvoir, embora negue a naturalização do sexo, não abandona o 

binarismo presente na metafísica ocidental. Antes, propõe que a mulher assuma o 

seu papel, na medida em que as práticas sociais são executadas com o intuito de 

mantê-la atrelada a valores e práticas, que irão reafirmar a sua sexualidade. Sem 

dúvida, o discurso a respeito de machos e fêmeas determina a maneira pela qual 

ambos devem se comportar em sociedade: “Não é enquanto corpo é enquanto 

corpos submetidos a tabus, a leis, que o sujeito toma consciência de si mesmo e 

se realiza. É em nome de certos valores que ele se valoriza” (BEAUVOIR, 1991, 

p. 56).  

Desse modo, percebe-se que o corpo da mulher encontra-se pré-definido 

pelo social, já que esse é visto como um diferenciador entre machos e fêmeas e, 

para tanto, devem obedecer a práticas discursivas, que modelam os gêneros.  

Entretanto, ele não é o único fator determinante para delimitar sua atuação no 

social, pois a biologia não basta para entender a atuação dos gêneros, já que as 

enunciações discursivas elaboram um conjunto de comportamentos a serem 

seguidos pelos gêneros como deixa claro Beauvoir (1991). 

 

A sujeição da mulher à espécie, os limites de suas capacidades 
individuais são fatos de extrema importância; o corpo da mulher é 
um dos elementos essenciais da situação que ela ocupa neste 
mundo. Mas não é êle tampouco que basta para defini-la. Êle só 
tem realidade vivida enquanto assumido pela consciência através 
das ações e no seio de uma sociedade; a biologia não basta para 
fornecer uma resposta à pergunta que nos preocupa: por que a 
mulher é o Outro? Trata-se de saber como a natureza foi nela 

                                                           
1Beauvoir em sua teoria não usou a palavra gênero. Essa só foi utilizada a partir dos anos 
80 do século passado. Millett (1975) foi a primeira a usar o conceito de gênero na teoria 
feminista, na sua tese de doutoramento apresentada em 1969, trabalhou o conceito de 
gênero a partir dos postulados dos psiquiatras Money e Stoller, para rechaçar o 
argumento biologista da subordinação feminina na elaboração de sua "política Sexual". 
Somente na segunda metade da década de 80 incorporou-se esse conceito à analise 
feminista. 
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revista através da história; trata-se de saber o que a humanidade 
fêz da fêmea humana (BEAUVOIR, 1991, p. 57). 
 

Na teoria de Beauvoir, o sujeito feminino é o Outro construído pela 

negação das representações atribuídas a um não-masculino. A teoria dita de 

primeira onda, remanescente do essencialismo francês, apesar de contribuir para 

repensar a categorização das mulheres, continua a perpetuar a divisão binária 

dos sexos, calcada da submissão da mulher ao homem.   

O feminismo das décadas de 1960 e 1970 é definido didaticamente como 

segunda onda. Nesse período, ocorre a desvalorização do discurso perpetuado 

na primeira onda. Assim, passamos do discurso da igualdade na universalidade 

para a igualdade na diferença. A luta feminista desse período, baseada no 

discurso da diferença não destitui o sexo da condição naturalizada proposta pelo 

discurso biológico anterior. A teoria feminista do período de certa maneira retoma 

os postulados de Beauvoir, que pensava o sexo como natural e o gênero (mesmo 

sem usar essa palavra) como construído e a crítica feminista avança no sentido 

de começar a questionar sobre esta possível naturalização. 

Nesse período, a teoria feminista ganha grandes contribuições já que 

filósofos e teóricos, como Jacques Derrida (1972), Michael Foucault (1992), 

dentre outros, formularam teorias, as quais põem em xeque a visão dicotômica 

empregada sobre os conceitos modernos, que ocasionam o encerramento, o 

esvaziamento e a tomada dessas como verdades absolutas inquestionáveis. 

Estas teorias, aliadas às discussões sobre a construção do sexo e gênero, 

empreendidos pelas pós-feministas, irão compor o cenário teórico-crítico da 

terceira onda, a partir dos anos noventa do século passado. 

 

Foi, com certeza, a “desconstrução” derrideana que inspirou o 
processo analítico da “desconstrução de gênero” desenvolvida 
pelas feministas no mundo anglo-saxão em substituição aos 
impasses metodológicos dos “estudos de mulheres”. A variedade 
de métodos desconstrucionistas acompanha a variedade dos 
olhares derivados dos diferentes lugares teóricos e políticos de 
fala. Para além de sua diversidade, a(s) metodologia(s) da 
desconstrução de gênero supera(m) impasses dos “Estudos de 
Mulheres” (MACHADO, 1998, p.107).  
 

A teoria desconstrucionista de Derrida contribui para a releitura das 

relações de gênero. Assim, na ótica derridariana, as oposições que 
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caracterizavam o masculino e o feminino radicam-se em construções discursivas. 

A desconstrução proporciona uma ruptura com o pensamento metafísico 

ocidental, ao questionar, deslocar e realocar discursos, que eram considerados 

canônicos. Ela incorrerá contra as oposições binárias da metafísica ocidental. 

A partir do final da década de 70, as críticas femininas ao patriarcado e aos 

valores masculinos tradicionais tornam-se mais contundentes.  O debate sobre a 

teoria feminista a secciona em duas vertentes, a primeira cabível ao feminismo 

anglo-americano e a segunda, ao  feminismo francês. A primeira busca a 

contrução identitária da mulher por meio de indagações sobre a  ideologia 

patriarcal que configurava  a crítica tradicional e  construía o cânone  literário. 

Nesse sentido, questiona o cânone literário masculino e hegemônico, que 

delimitava as noções de gênero e de temáticas para a produção literária. A crítica 

anglo-americana indaga  a exclusão da mulher, enquanto agente da  prática 

discursiva, e busca inserir alterações na representação das histórias femininas.  

Dessa maneira, trabalha com a manipulação e os aspectos arbitrários nas 

representações femininas no âmbito do literário, bem como questiona e incentiva 

a escrita da mulher como expressão de sua vivência social.  

No momento em que as concepções presentes na metafísica ocidental são 

indagadas, as categorias de homem e mulher também são repensadas. As 

feministas da segunda onda adotavam o patriarcalismo e a opressão das 

mulheres como características principais, que as colocavam numa mesma 

categoria. Consequentemente, na tentativa de generalizar e colocar todas as 

mulheres tendo o patriarcalismo como opressor do sexo, as feministas excluem 

sujeitos que deveriam integrar sua teoria tais como as mulheres negras e latino-

americanas. Segundo Moreira (2011): 

 

[...] Primeiro, a posição política e econômica das mulheres Negras 
lhes fornece uma visão diferente da realidade material daquelas 
disponíveis para outros grupos. [...] Segundo, estas experiências 
estimulam uma percepção peculiar do feminismo negro no que se 
refere à sua realidade material. Em poucas palavras, um grupo 
subordinado não só experimenta uma realidade diferente daquela 
do grupo hegemônico, mas um grupo subordinado pode entender 
aquela realidade diferente do grupo dominante (MOREIRA, 2011, 
p. 83). 
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As teorias das feministas, que integram a segunda onda, tendem a ser 

variáveis. Entre as teorias presentes, nesse período, encontra-se a de Monique 

Wittig, que defende a absolutização do feminino versus o masculino, colocando o 

feminino como o único sexo, entre o binarismo da diferença sexual, que é 

marcado. Lucy Irigaray (2009), feminista francesa, que define o masculino como 

absoluto e detentor tanto do significado quanto do significante, enquanto o 

feminino é colocado como a significação da falta, mostrando a linha lacaniana de 

sua teoria. Ambas foram estudadas por Judith Butler em Problemas de Gênero: 

feminismo e subversão da identidade (2008). 

Butler (2008), explorando a perspectiva de Monique Wittig, retoma o artigo 

FeministIssues. Desse modo, a teoria de Wittig vai destituir da categoria de 

mulher para que ocorra a possibilidade de questionamento da relação 

opressiva/opressor. Para ela, existe apenas o sexo feminino. O masculino não 

caberia dentro de uma classificação de sexualidade, pois o ser sexuado é aquele 

que foi particularizado, enquanto que o masculino institui-se como o sujeito 

universal.  Na proposta de Wittig, o sexo é um dado artificial e proporcionador de 

unidade.  Assim, o corpo feminino foi marcado por restrições do ato reprodutivo.   

A proposta de Wittig de estabelecer o sexo feminino como absoluto 

emprega a perspectiva positivista, desenvolvida no século XVIII, que selecionava 

o homem, branco, burguês e europeu, como modelo de homem universal. Essa 

postura excluía não somente a categoria das mulheres, mas todos aqueles que 

não se encaixavam neste modelo europeizante. Nesta versão, a mulher era vista 

como o “sexo”, responsável pela procriação da espécie, ou seja, de tudo aquilo, 

que a colocasse num estado de imanência, como sugeriu Beauvoir. 

 A teoria de Wittig colabora com indagações sobre a condição de uma 

naturalização do sexo, dada por meio de uma construção cultural, através de atos 

de fala performativos da linguagem, os quais com mais veemência foram 

estudados na terceira onda. Ela mantém suas discussões em torno da construção 

do sexo, com fundamentação no discurso biologizante, refutando uma discussão 

mais ampliada sobre a construção de gênero. Enquanto Wittig coloca o feminino 

como sexo único, Irigaray, em Esse sexo que no es uno (2009),vai propor a 

tomada do masculino como o sexo uno e que encerra todo o processo de 
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significado.  A universalidade do masculino seria marcada tanto pelo significante, 

quanto pelo significado do gênero. 

 

Deste modo, o mistério que ela [a mulher] representa em uma 
cultura que procura enumerar tudo, calcular tudo em unidades, 
elaborar inventários de individualidades. Ela não é nem um, nem 
dois. Não é, a rigor, determinada como uma pessoa, nem tão 
pouco como duas. Ela é resistente a toda definição adequada. 
Além disso, não tem nome próprio. E seu sexo, que não é um 
sexo, é contado como não sexo (IRIGARAY, 2009, p. 19). 
 

Irigaray, ao propor o rompimento com o sistema binário, coloca a mulher como 

“sexo” múltiplo. Entretanto, ela enxerga possibilidades variadas de contestação, 

pois evidencia multiplicações de outras sexualidades, que não se conformam à 

inteligibilidade sexual. Portanto, tal multiplicidade não-ontológica seria a prova da 

falha do sistema, como afirma Judith Butler, em Problemas de Gênero: feminismo 

e subversão da identidade: 

 

Irigaray afirmaria, no entanto, que o “sexo” feminino é um ponto de 
ausência lingüística, a impossibilidade de uma substância 
gramaticalmente denotada e,consequentemente, o ponto de vista 
que expõe essa substância como uma ilusão permanente e 
fundante de um discurso masculinista. Essa ausência não é 
marcada como tal na economia significante masculinista- 
afirmação que se contrapõe ao argumento de Beauvoir (e de 
Wittig) de que o sexo feminino é marcado, ao passo que o 
masculino não o é (BUTLER, 2008, p. 30). 

 

Na teoria de Irigaray, a mulher assume a condição de paradoxo presente 

no interior do discurso masculinista, e se torna um sujeito irrepresentável, o 

inominável, o ausente. Essa condição possibilitaria às mulheres o questionamento 

das estruturas dicotômicas dos gêneros e do próprio falocentrismo. Desse modo, 

ela refuta tanto Beauvoir, que coloca o feminino como o “outro”, quanto Wittig, que 

o entende como a falta. Wittig e Irigaray, em suas teorias, ratificam as posições 

dicotômicas nas relações entre os sexos e os gêneros. Com isso, Wittig, ao 

propor a criação de um “terceiro sexo”, integrando a lésbica a tal condição ea 

tomando como pós-discursivo, não ficou atenta à inviabilidade de estar fora das 

relações de poder, pois a construção identitária, para se manter, precisa, 

necessariamente, de um sistema de representação. No mais, ao limitar um 

espaço posterior ao discurso, pós-genital, a teórica reforça a inflexibilidade dos 
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pares binários do modelo heterossexual, já que só seria possível se desviar deste 

modelo, se o sujeito estivesse fora do sistema binário do sexo. Na teoria de 

Irigaray, por outro lado, ocorre a depreciação da significação do feminino, ao 

propor que tanto o feminino, quanto o masculino, são essencialmente 

masculinizados. 

Os estudos das feministas da primeira e segunda onda têm relevante 

contribuição para o questionamento e a ressignificação dos estudos de gênero. É 

perceptível que as teorias que integram esse período compartilham do 

pensamento estruturalista, que se baseia na metafísica ocidental para naturalizar 

as relações entre os gêneros. Por outro lado, na terceira onda ou pós-feminismo, 

as relações entre os gêneros serão consideradas dentro do âmbito cultural. A 

concepção de sexo existente na primeira e, inicialmente, na segunda onda do 

feminismo, tem por base as ideias iluministas da Revolução Francesa; ainda que 

questionados. O sexo biológico serviria na atribuição das funções sociais 

delegadas a homens e mulheres. No mais, o sexo vai ser compreendido pelo 

pressuposto da essencialidade e da metafísica. Os sujeitos homem/ mulher são 

construções identitárias pré-discursivas, na medida em que o sexo é o definidor 

da categoria ocupada.  

A partir da década de 1970, outra forma de se pensar as relações entre os 

sexos é colocada, em uma vertente, que se detém na relação entre os gêneros.  

As teorias feministas encontrariam aporte em outras áreas das ciências, entre 

estas, a filosofia, a psicanálise, a antropologia. Essas ciências passam a indagar 

a metafísica dos logocentrismos, consequentemente, as divisões “naturais” entre 

sexo, como discurso para a distinção e a subjugação do feminino ao masculino, 

também são revisitadas. O gênero passa a ser concebido como um “saber, [e] 

esse conhecimento das diferenças sexuais, é o significado da compreensão 

produzido pelas culturas, é um saber em transformação, instituições, rituais, 

práticas cotidianas. Um saber sobre a realidade social que a organiza” (SCOTT, 

1994, p. 12). 

Entretanto, na década de 1970, as abordagens sexo igual a gênero não 

deixam de existir completamente, mas a própria tomada da palavra gênero para 

os estudos feministas retira a discussão sobre os sexos do âmbito biológico, 

transpondo-a para o político-cultural. As relações entre homem e mulher 
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passaram a ser compreendidas a partir da tomada de outras variáveis 

intervenientes, como classe e raça. 

As discussões sobre gênero não se restringem ao aspecto dicotômico e 

essencialista conferido ao sexo. Repensar o gênero acarretaria também indagar 

questões que cercam o sujeito pós-moderno como a identidade, a representação 

e as categorias sexuais, entendidas como necessárias à construção do sujeito 

ocidental. Dessa maneira, abordar o gênero implica compreender o processo de 

construção identitária do sujeito.  Nesse sentido, o pós-feminismo assume 

pressupostos distintos dos elencados pelas feministas humanistas, que 

essencializavam o sujeito e o gênero.  

No pós-feminismo, o determinismo biológico é superado e negligenciado; 

na medida em que o corpo é tido como invento discursivo das representações, 

que constroem aquilo que chamamos de realidade. Com isso, se originam uma 

pluralidade de gêneros e um sujeito do feminismo multifacetado. Agora, gênero e 

sexo serão tomados como construções da cultura. As práticas discursivas, que se 

estabelecem no meio social, corroboram para a permanência ou para a 

desconstrução de modelos performativos, que podem ou não atender à 

inteligibilidade prévia de gênero, ou seja, estar dentro do modelo da metafísica 

ocidental, que relaciona sexo, gênero e desejo. 

No pós-feminismo, o sujeito não é mais pensado dentro de categorias de 

identidades sexuais fechadas, antes essas se mostram abertas. Butler aponta 

para a formação de uma coalizão aberta, a qual compreende repensar e modificar 

frequentemente a representação, abarcando os sujeitos, que não foram inclusos 

na categoria elencada do gênero feminino. O gênero, na concepção de Butler, é 

ahistórico, pois sua construção é dada de maneira contínua, não como um 

produto finalizado das relações culturais e psíquicas, mas como produto de 

normas organizativas passadas e futuras. Trata-se de um modo de nos situarmos 

no mundo e, através dessa inserção, aventa-se um estilo ativo de viver nosso 

corpo. Desta forma, Butler vai defender que tanto o sexo quanto o gênero são 

construções culturais e não essenciais. O gênero não será nem construção dada 

por meio de substância, nem como conjunto de atributos variantes, como defende 

Beauvoir e Wittig, mas, sim, construído, através da performatividade. 
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O conceito de performatividade move a ênfase do identitário como lugar 

fixo de representação para a concepção de transformação e movimento. A 

performatividade é primeiramente formulada dentro dos estudos linguísticos de  J. 

A. Austin (1998). Para ele, a linguagem não se limita à descrição de uma ação, 

uma situação ou um estado de coisa. Austin aplica à sua teoria proposições que 

chama de “constatativa” ou “descritivas” e performativas, respectivamente. A 

primeira está no âmbito da descrição do estado das coisas ou da ação, podendo 

ser verdadeira ou falsa. Entretanto, a linguagem não se limita a descrever, pois 

existem enunciações para que o “fato” se efetive ou se realize. É certo que 

existem preposições descritivas, que funcionam como performativa. Explicando 

melhor: os atos de fala, através da repetição, constroem o sentido do que é aceito 

ou não, pela sociedade. Assim, a performatividade está atrelada à produção de 

uma ação e não é nem verdadeira, nem falsa, entretanto, mantém-se somente em 

atenção às circunstâncias de legitimação conferida ao sujeito. 

Os estudos recentes sobre gênero versam não sobre a origem, mas 

buscam compreender como é estabelecido dentro de um sistema de 

representação, que marca a hegemonia masculina versus subversão feminina. 

Desse modo, é mostrada a participação distinta nas relações de poder, mediante 

a tomada das formações discursivas, dadas no interior dos sistemas de 

representações, que conferem a homens e mulheres papéis pré-estabelecidos, 

em que a heterossexualidade impõe-se compulsoriamente. Nesse contexto, uma 

das vertentes adotadas pelo estudo do gênero é a genealogia crítica. Foucault 

(2006), reformulando Nietzsche, esclarece que a genealogia se opõe ao estudo 

da origem. A genealogia propõe a oposição aos desdobramentos das 

significações ideais presentes na meta-história. Ela questiona como a verdade é 

instituída e legitimada.   No âmbito dos estudos do sexo e do gênero, indaga-se a 

institucionalização discursiva do desejo feminino e das identidades sexuais. 

Essa teoria ganha repercussão a partir da década de 80, com os estudos 

de algumas feministas norte-americanas, as quais lançam questionamentos sobre 

a forma essencialista como o sexo era compreendido pela primeira e segunda 

ondas do feminismo.  Com isso, as primeiras teorias feministas propõem entender 

o discurso da sexualidade pautado no binarismo identitário homem/mulher; 

masculino/feminino. É observado que o binarismo acarreta a exclusão de modelos 
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identitários alternativos de sexualidade não reconhecidos pelo sistema 

representacional ocidental. A genealogia crítica feminista, por sua vez, centra sua 

investigação sobre as relações estabelecidas com as inúmeras instituições de 

poderes responsáveis pela legitimação do discurso hegemônico prevalecente no 

campo social. Assim, empreende seus esforços em desvelar como é dada a 

preservação da hegemonia dualista do sexo e a recusa dos modelos sexuais, que 

não participam da heterossexualidade compulsória ou de inteligibilidade de 

gênero. 

A teórica contemporânea Judith Butler integra a crítica genealógica aos 

seus estudos para explicar como as categorias fundacionais de sexo-gênero-

desejo permanecem no modelo representacional ocidental. Ela pontua que a 

crítica genealógica rechaça a busca das origens do gênero, a verdade intrínseca 

do desejo feminino e da identidade sexual. A genealogia atuaria na investigação 

das apostas políticas, considerando como “origem e causa categorias de 

identidade que na verdade, são efeitos de instituições, práticas e discursos, cujos 

pontos de origem são múltiplos e difusos” (BUTLER, 2008, p. 9). Assim, a 

genealogia concentra sua investigação no falocentrismo e na heterogeneidade 

compulsória.  

 

A genealogia toma como foco o gênero e a análise relacional por 
ele sugerida precisamente porque o “feminino” já não parece mais 
uma noção estável, sendo seu significado tão problemático e 
errático quanto o de “mulher”, e porque ambos os termos ganham 
seu significado apenas como termos relacionais (BUTLER, 2008, 
p.9). 
 

Essa concepção está atrelada à terceira corrente filosófica feminista designada 

como pós-feminismo, na qual tanto o sexo quanto o gênero passam a ser 

percebidos como decorrentes das práticas discursivas. Nesse contexto, as 

relações de poder passam ao centro dos estudos de gênero, mediados pelas 

práticas discursivas.  Na pós-modernidade, tudo que existe é resultante de um 

processo discursivo e a identidade do sujeito passa a ser mediada por processos 

de representações.  

Essa proposição rompe como a naturalização conferida ao sexo na 

primeira e segunda ondas do feminismo. Ambas, embora apresentem 

características particulares, irão conceber o sexo como binariamente fixado a 
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partir do dualismo imposto pela metafísica ocidental. Assim, as premissas 

discursivas não recaem mais sobre o entendimento do sexo como causa natural. 

Sexo e gênero passam a ser tomados como arbitrariamente construídos em 

relação à diferenciação de sexos de homens e mulheres – não existe a mulher 

ou o homem, enquanto categorias universais. Portanto, ao consideramos os 

vários feminismos é pertinente compreendê-los pelo estudo de gênero, na medida 

em que se torna inviável compreender os sujeitos isolados de suas trajetórias 

político-pessoais. 
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2 UMA MULHER NO CÂNONE:  RACHEL DE QUEIROZ  

 

Toda originalidade literária forte se torna canônica 
(BLOOM, 1995.33). 

 

  Iniciaremos o capítulo com a afirmação do ensaísta Eduardo de Assis 

Duarte (2005) sobre a presença de Rachel de Queiroz na literatura brasileira: 

 

[...], Rachel de Queiroz segue a trilha daquelas mulheres que se 
colocaram na vanguarda de sua época e ousaram penetrar nos 
espaços mais entranhadamente masculinos: o mundo das letras, 
a redação do jornal, a célula partidária.  Num tempo em que a 
grandiosa maioria da população feminina estava relegada ao lar, 
ou, quando muito, à literatura dos colégios de freiras; tempo no 
qual os livros “que tinham idéias” eram considerados impróprios 
para os olhos das donzelas, Rachel não só marcou sua presença 
nos territórios masculinos, mas neles deixou a força de uma 
experiência que, sem dúvida, abriu caminho para as que vieram 
depois (DUARTE, 2005, p.108). 

 
Considerada uma das mais importantes escritoras do século XX, período 

no qual as grandes historiografias brasileiras de literatura negligenciavam a 

presença feminina, é a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de 

Letras, em 1977. A aceitação e o reconhecimento da autora entre os “imortais” da 

Academia abriu viés para indagamos sobre a presença da mulher no âmbito 

literário canônico. Dessa maneira, propomos aqui compreender a presença do 

feminino no cânone literário.  Para tanto, analisamos como Rachel é inscrita na 

tradição literária brasileira, associada ao romance de 1930; atentando para a 

ênfase dada às personagens femininas em suas narrativas, as quais ratificam a 

busca de uma autonomia feminina numa representação de sociedade 

tradicionalmente patriarcal. Desse modo, debatemos a concepção de cânone 

ocidental atrelada à participação da mulher na literatura brasileira. 

Os horizontes ideológico-culturais da modernidade desestabilizaram as 

chamadas metanarrativas as quais se fundamentavam nos pressupostos 

Iluministas de valores universais, atemporais e no estabelecimento de verdades 

inquestionáveis. As metanarrativas ambicionariam a inserção de modelos 

totalizantes no entendimento dos fenômenos. Nesse contexto, dois discursos 

norteariam a modernidade cientificamente “a narrativa política, encerrada no 
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discurso emancipatório da Revolução Francesa, e a narrativa filosófica, esteando-

se na obra de Hegel, quando situa o conhecimento em uma dimensão histórico-

evolucionista” (SACRAMENTO, 2012, p.251). 

No chamado pós-estruturalismo Derrida (1973), em Gramatologia, 

retomaria as concepções arraigadas da sociedade ocidental, legitimadas pelas 

metanarrativas a fim de contestá-las. Para tanto retira de cena a crença de 

qualquer significado fixo e estável – o que chama de significado transcendental 

(gramatologia). A gramatologia tem como proposta a desconstrução dos conceitos 

inquestionáveis impostos pela metafísica ocidental. Nesse sentido, o significado 

surge como o resultado do encadeamento de significantes, sem referentes ou 

significados estáveis. Ainda, tece considerações que o significado é a ocorrência 

de um significante, do qual se interrompeu o jogo de disseminação, com isso 

esclarece “que tem de haver significado transcendental para que a diferença entre 

significante e significado seja absoluta e irredutível em alguma parte” (DERRIDA, 

1973, p.30). 

 A crítica de Derrida versa sobre os pares binários que constroem o quadro 

epistemológico de conhecimento do Ocidente: espírito versus corpo, cultura 

versus natureza, razão versus emoção, considerados como um sistema 

legitimado no falogocêntrico e no logocentrismo. Trata-se de duas intensas 

estruturas norteadoras das relações de poder da sociedade.  Ele esclarece que 

tais polaridades foram instituídas através da história da sociedade ocidental a 

partir do logocentrismo, o qual contempla os pressupostos dos discursos 

patriarcais estabelecidos como a Verdade.  O pós-estruturalismo irá intervir nos 

sistemas lógicos dominantes e impostos a todos de forma etnocêntrica. Dessa 

forma, vai trazer para o âmbito dos questionamentos a construção do sujeito 

mediado pelos discursos, mas, ao mesmo tempo, detentor de certa autonomia; na 

medida em que, sendo algo performático, isto é, mantem-se pela repetição, 

podem ser desconstruídos e negociados a todo o momento. 

Assim, a escrita feminista crítica é um dos fatores que propiciam tal 

mudança, por exemplo, aos modelos representacionais da metafísica Ocidental. 

Os estudos feministas passariam a questionar as posturas naturalistas, que 

concebem a situação dos sujeitos, como análoga à natureza, pensamento 

endossado pelos mitos, as religiões e a própria ciência.  No sistema falocêntrico, 
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que é perpetuado, logocentricamente, por sua vez, influencia a construção de um 

cânone etnocêntrico, que privilegia - homens - de determinada raça - branca - e 

de certa classe social dominante; enquanto as mulheres, os negros e outras 

“minorias” são excluídos das hierarquias sociais mais elevadas; como, por 

exemplo, no âmbito acadêmico e no cânone literário. 

 

Tal estatuto implica na inclusão e exclusão de autores e textos 
canônicos num elenco canônico, resultando numa hierarquia fixa 
de gêneros, raças e modelos culturais. Nessa pedagogia estética 
com pretensões universalistas e totalizantes, a crítica literária é 
„investida‟ do “poder de policiar a própria escrita, de classificá-la 
de „literária‟ e de „não-literária‟, de perenemente grandiosa e de 
efemeramente popular (TEIXEIRA, 2001, p. 94). 
 

Os questionamentos sobre o cânone literário recebem ênfase a partir dos 

Estudos Culturais. Esses propõem revisões e releituras dos discursos canônicos. 

Os estudos sobre cultura primeiramente indagam as problemáticas relacionadas 

ao social e à linguagem. Entretanto, posteriormente, passaram a ter interesse 

pelo vínculo cultura-nação e pela reflexão da cultura dos grupos sociais. A partir 

de 1980, os teóricos da corrente incluem questões culturais ligadas ao gênero, à 

etnicidade e às práticas de consumo. Tais estudos permitiram o rompimento das 

noções de cânone, pois intervieram na diferenciação entre alta e baixa literatura, 

ao privilegiar a interdisciplinaridade, seu corpus deixa de ser apenas a Literatura, 

com maiúscula. 

 A concepção de cânone está atrelada, hoje, ao contexto de crise que 

marca a crítica tradicional do literário. Com isso, os modelos epistemológicos que 

abarcam conceitos tais como “autor”, “texto”, “leitor” passaram a ser indagados. O 

cânone está relacionado aos aspectos ideológicos de uma época; com isso, os 

modelos estéticos aceitos estão atrelados a concepções políticas, as quais 

influenciam os padrões estéticos aceitos pela academia. 

       Ernst Robert Curtius, em Literatura Europeia e Idade Média Latina (1957) 

aponta para a origem histórica do termo cânone “A canonização é precedida de 

um processo canônico [...]. Termina pela inclusão do processado na lista (cânon) 

dos santos (canonização)” (p.266).  A definição efetuada por Curtius é 

interessante na medida em que se pensa o cânone relacionado à perspectiva de 

universalismo efetuado pela Igreja a fim de transformar um registro particular em 
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norma. Ao atender às concepções ideológicas dos períodos históricos, ele se 

torna movediço. A esse respeito, adverte Pozuelo: “Todo cânone se resolve como 

estrutura histórica, o que o converte em alternado, movediço e sujeito aos 

princípios reguladores da atividade cognitiva do sujeito ideológico, individual ou 

coletivo, que o postula” (POUZELO, 1998, p. 236, tradução nossa). Nesse 

contexto, a formação de um cânone na instituição literária se torna vulnerável, 

pois é concebida a partir das instabilidades das aspirações da crítica e dos 

padrões conceituais disponíveis de determinada época, que conferem valor a uma 

obra ou a um autor. 

 A problemática do cânone pode ser entendida de maneira simplificada nas 

palavras de Sullà “uma lista ou elenco de obras consideradas valiosas e dignas 

por isso de serem estudadas e comentadas” (SULLÀ, 1998, p. 11, tradução 

nossa). Nesse contexto, o canônico considera algumas obras melhores, mais 

dignas da memória que outras porque mostram qualidade estética. Dessa 

maneira, o cânone se vincula ao modo como os textos são lidos. A relatividade 

dos critérios de definição do cânone estrutura-se, contando com: 

 

a provisão de modelos, ideais e inspiração; a transmissão da 
herança intelectual; a criação de marcos de referência comuns; o 
intercâmbio de favores – quando os próprios escritores se 
colocam no cânone e incluem também seus pares; a legitimação 
de uma teoria; a historicização; a pluralização, abrindo-se espaço 
à diversidade cultural (ARAUJO, 2008, p 13). 
 

Entretanto, sua perpetuação só se efetiva no âmbito literário com a participação 

de algumas forças, as quais atuam como instituições legitimadoras, tais como a 

escola e, sobretudo, a universidade.  

 

Ora, a escola, e particularmente a universidade, tem um papel 
decisivo não só na regulamentação do circuito literário, mas em 
primeiro lugar, na determinação do corpus a preservar. [...] O 
estabelecimento do cânone literário e consequente ordenação, 
classificação e hierarquização das obras literárias numa história 
da literatura, compete a uma comunidade profissional, a dos 
professores e investigadores da disciplina (LOPES, 1994, p. 416). 
 

Distintamente das ciências exatas, nas quais a comunidade de intelectuais 

necessita submeter à tese e à experimentação, os estudos literários comungam 

“de uma permanente instabilidade em que, quase ciclicamente, alternam a defesa 
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e a condenação das técnicas” (LOPES, 1994, p. 416). Os estudos literários 

seguem aliando mudança e conservação. Desse modo, a instituição do cânone, 

pensada como lugar de determinação de padrões e regras de valoração, se torna 

insuficiente. A questão da alternância dos parâmetros responsáveis pela 

configuração do canônico pode ser acrescentada também à consideração sobre o 

processo de interpretação. Sobre essa recai a questão do interesse como 

condicionante da atribuição de sentido ao texto. É perceptível que cânone e poder 

estão imbricados, à medida que a comunidade profissional usa a legitimação de 

seu discurso para validar o que pode ser ensinado, impor valorações e sancionar 

interpretações.  

Os Estudos Culturais, ao suscitar a problemática do cânone dentro da 

cultura, permite que ele seja compreendido dentro da relação de poder e de 

ideologia das classes dominantes. A partir do momento que as minorias passam a 

questionar os modelos representacionais identitários impostos, o cânone ocidental 

tradicional é desestabilizado “O problema surge quando as minorias [...] repelem a 

identidade que lhes oferece a cultura ocidental e buscam em troca que seja 

reconhecida sua diferença, sua identidade, o que supõe dotar-se de uma tradição, 

valores e voz próprios” (SULLÀ, 1998, p. 15, tradução nossa). 

A produção literária feminina foi durante muito tempo silenciada e posta à 

margem do cânone.  Teoricamente, a literatura dessa autoria necessita instituir, 

politicamente, um espaço próprio no interior do universo da literatura mundial, em 

que a mulher exponha a sua sensibilidade a partir de uma ótica e de um sujeito de 

representação próprio, que sempre constituem um olhar da discrepância. A partir 

do século XIX, pode ser observado que elas passaram a escrever e publicar tanto 

na Europa quanto na América. Entretanto, essa produção seria julgada pelos 

modelos da arte e ficção masculinas, já que eram sujeitas à autoridade/autoria 

masculina. Até a década de 1960 ainda não se poderia considerar a existência de 

uma literatura "feminista"; mas, é, no final desse período, que o termo ganha 

divulgação. 

A literatura "feminista" está associada às concepções políticas e 

sociológicas do movimento feminista. Com isso, geralmente vincula-se à luta por 

direitos e deveres presente no interior dos distintos movimentos feministas. No 

entanto, o texto literário feminista vai se mostrar como uma narrativa de 
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experiência de vida, no qual o sujeito de enunciação de certa maneira é 

consciente de sua função social. Tal afirmação pode ser compreendida quando 

observamos que a alteridade do eu em relação a si mesmo passa a ser o 

percussor da literatura contemporânea. Assim, as tendências críticas, 

desenvolvidas, a partir da década de 1970, tais como os Estudos Culturais, os 

Estudos Pós-coloniais acusariam a literatura de atuar de maneira logocêntrica e 

etnocêntrica, o que acarretaria a exclusão não somente de etnias, mas também 

no que diz respeito ao outro sexo e às minorias sexuais. Nesse contexto, 

prevalece no cânone o homem branco, de classe média e ocidental.  

 A mulher passa a integrar o cânone a partir da busca pela ruptura, com a 

atuação ao lado do anúncio de uma alteridade ou diferença em relação aos 

pressupostos dos logocêntricos. Desse modo, a literatura feminista traz 

considerações, acerca da discrepância da literatura de autoria feminina. A mulher 

passa a integrar o acadêmico literário a partir da condição de ser o outro, agora 

com “voz”. Por sua vez, a literatura de autoria feminina promove a existência de 

uma alteridade política, na medida em que seus representantes se assumem 

como mulheres. A literatura de autoria feminina passa a ser considerada somente 

naquelas obras em que a literatura se exerce como tomada de consciência de seu 

papel social. 

Em Minha história das mulheres (2007), Michelle Perrot pontua que a 

dificuldade da mulher em entrar no literário se dá devido aos discursos sobre a 

inferioridade intelectual feminina. A assertiva sobre o intelecto seria legitimada 

pelos discursos científicos os quais confirmavam o padrão cerebral menor para o 

feminino; com isso “Os fisiologistas do final do século XIX, que pesquisaram as 

localizações cerebrais, afirmavam que as mulheres têm cérebro menor, mais leve, 

menos denso” (PERROT, 2007, p.96).  

À mulher seria negada a capacidade de criar, pois essa aptidão pertenceria 

ao homem. Ela seria dotada da competência somente para procriar e imitar  

 

Recusam-se às mulheres as qualidades de abstração (as ciências 
matemáticas lhes seriam particularmente inacessíveis), de 
invenção, de síntese. Reconhecem para elas outras qualidades: 
intuição, sensibilidade, paciência. Elas são inspiradoras, e mesmo 
mediadoras do além (PERROT, 2007, p. 97).  
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A julgar pela condição de intelecto inferiorizado feminino, escrever para elas seria 

tarefa deveras atroz. Envoltas em uma espécie de política do silenciamento, 

atuariam na escrita destinada ao privado como correspondências familiares ou à 

contabilidade da pequena empresa, mas é, através do romance, que as mulheres 

se introduzem na literatura e, nos séculos XIX e XX, conquistam a literatura e, em 

especial, esse tipo de narrativa. 

Ao se atentar para o percurso do movimento feminista, é possível observar, 

que não ocorreu, a princípio, uma preocupação com o cânone literário dentro, do 

que academicamente se convencionou chamar, de primeira onda. Dessa maneira, 

a primeira onda do feminismo, marcada pela presença de Olympe de Gouges, 

Jeanne Deroin, Hubertine Auclert e Madeleine Pelletier, se deteve nas 

reivindicações dos direitos e garantias fundamentais e da autonomia econômica 

da mulher. A ideologia do movimento, na etapa citada, é compreensiva a partir do 

entendimento de que a história da fase inicial do movimento se associa aos ideais 

da Revolução Francesa. 

As feministas da primeira onda vislumbravam o comportamento feminino 

regulado pela legitimação das leis e dos costumes. A ocupação da mulher na 

condição do outro, servindo para negligenciar o não pertencimento ao âmbito 

androcêntrico, será retomada por Simone de Beauvoir, em 1949, com o Segundo 

Sexo. Os pressupostos desenvolvidos pela autora no livro citado podem ser 

resumidos na divulgadíssima frase “Não se nasce mulher, torna-se”. Certamente, 

o tornar-se mulher é impregnando de inúmeros percalços, os quais conduzem o 

feminino a se distanciar do conceito de sujeito valorado desde o Iluminismo, que 

enfatizava o livre arbítrio e a transcendência do homem. Embora a crítica de 

Beauvoir afirme a diferença entre os dois sexos, não chega a criticar a 

modernidade, pois está vinculada aos ideais existencialistas e ao pensamento 

dialético pós-hegeliano. 

Julia Kristeva, provinda do estruturalismo, concebera o processo poético 

das vanguardas europeias, com Mallarmé, por exemplo, como o momento de 

supressão da ordem racionalista. Com a inversão do instituído, a escrita de 

autoria feminina alavancaria não um significante cristalizado, mas aquele 

compreendido a partir das concepções de Lacan, acerca da interpretação dos 

sonhos em Freud. 
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A linguagem como função simbólica se constitui à custa de 
recalcar a pulsão instintiva com a mãe. Já o sujeito não 
estabelecido e questionável da linguagem poética (para quem 
palavra nunca é unicamente signo) se mantém, pelo contrário, à 
custa de reativar esse elemento materno instintivo recalcado 
(KRISTEVA, 1980, p.136). 
 

 A crítica ao cânone literário só aparece na segunda onda do movimento, 

também designada de ginocrítica. Essa etapa tem representantes como: Julia 

Kristeva, Hélène Cixous e Lucy Irigaray, as quais percebem a linguagem como 

elemento de formação dos estereótipos sobre o sujeito feminino. Esses, por sua 

vez, são legitimados pelas diferenças sexuais, tomando como referência o 

masculino. Nesse contexto, somente a literatura feita por mulheres daria conta de 

representar uma “linguagem de mulheres” pertinente à celebração da diferença 

sexual. 

 Hélène Cixous (2001), em La risa de La medusa, realiza considerações 

sobre a escrita feminina. Desse modo, ela se reporta a não existência de uma 

mentalidade feminina Universal, pois ela é bela e infinita.  Nessa perspectiva, a 

autoria feminina corrompe a hegemonia masculina atrelada ao sistema 

falocêntrico que subordina a mulher à categorização de polo negativo; sugerindo 

assim novas instituições sociais opositoras à linguagem “simbólica” do macho: 

 

Escrever, então, seria um ato, que não somente oportunizaria a 
relação descensurada da mulher com sua sexualidade, com seu 
ser-mulher; mas, antes de mais nada,  devolver-lhe-ia o acesso às 
suas próprias forças, restaurando-lhe seus bens, seus prazeres, 
seus órgãos, seus imensos territórios corporais fechados e 
selados; que a libertarão da estrutura mosaica à que sempre lhe 
reservaram, isto é, do eterno papel de culpada (culpada de tudo, o 
que lhe fizeram: culpada de ter desejos, de não tê-los; de ser 
“demasiado fogosa; de não ser as duas coisas, ao mesmo tempo; 
de demasiado mãe e não o suficiente; de ter filhos e de não tê-los; 
de amamentá-los e de não amamentá-los). Escreve-te: é 
necessário que teu corpo de deixe ouvir. Fluxos de energia brotam 
do inconsciente. Por fim, se colocará, através de tua manifesta 
vontade, o inesgotável imaginário feminino (CIXOUS, 2001, p. 6). 

 

 Lucy Irigaray, em Spéculum de l‟ autrefemme (1974), contribui para os 

questionamentos sobre o cânone e ruptura das antigas representações ocidentais 

na medida em que busca promover a “outridade” do erotismo feminino. Com isso, 

vai apresentar uma representação irruptiva da linguagem, tornando notórias a 
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multiplicidade e variedades femininas.  Ela negligência a teoria freudiana, pois 

contribui para a subversão feminina no sistema patriarcal. Desse modo, a 

concepção de “inveja do pênis” abarcaria a visão masculina a respeito do 

feminino. Ademais, coloca a mulher na condição do outro, mas carecendo tão 

quanto o macho do falo. Nessa perspectiva, as mulheres são relegadas à 

invisibilidade social e alavancam uma existência fantasmagórica na histeria e 

através do misticismo. O misticismo apresenta a mulher como uma fuga para a 

rede opressora patriarcal. Enquanto o macho precisa penetrar para alcançar o 

prazer, a mulher consegue satisfação sexual no tato. Nesse contexto, as obras 

escritas por mulheres estão vinculadas à variação e ao tato, pois o seu estilo se 

desenvolve a partir de todas as formas, figuras, ideias e concepção firmemente 

estabelecidos (IRIGARAY, 1974). 

 Por outo lado, o pós-feminismo emerge impregnado das ideias dos 

movimentos sociais pertencentes à segunda metade do século XX, ao qual se 

juntam ao discurso de outras minorias, desestabilizando a unicidade do eu. Judith 

Butler, teórica de destaque desse período, traz observações consideráveis sobre 

a subversão feminina. Assim, em Problemas de gênero: feminismo e subversão 

da Identidade (2008), a autora mostra que não só as mulheres foram submetidas 

ao modelo falocêntrico, mas todas as culturas que não comungavam com os 

padrões eurocêntrico e etnocêntrico. 

 

Será possível identificar a economia masculinista monolítica e 
também monológica que atravessa toda a coleção de contextos 
culturais e históricos em que ocorre a diferença sexual? Será o 
fracasso em reconhecer as operações culturais específicas da 
própria opressão do gênero uma espécie de imperialismo 
epistemológico, imperialismo esse que não se atenua pela 
elaboração pura e simples das diferenças culturais como 
“exemplos” do mesmíssimo falocentrismo? (p.33). 
 

 Ao tecer sua crítica aos essencialíssimos, surge no pensamento butleriano 

a noção de performatividade.  Essa abarca a questão do identitário, mostrando 

que existe toda uma construção discursiva que fomenta o mesmo, em detrimento 

da diferença. Com isso, o sistema de representação de gênero está associado ao 

poder, no qual o significante induz à produção de um significado. Nesse contexto, 

os gêneros recebem importâncias distintas de representação.  
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[...] ao refutar os essencialismos, Butler defende a questão da 
performatividade, enquanto produção de identidade, porque 
“descola” o fenômeno da produção discursiva do mesmo. A partir 
dessa, é possível perceber que os sistemas de representação 
estão inegavelmente ligados ao poder e, ao resgatar a 
materialidade do significante, evidencia a pretensão clássica de 
priorizar o significado. Nesse momento, a diferença surge, em 
contrapartida, ao mesmo, representado pelo etnocentrismo ou 
pelo gênero (SACRAMENTO, 2012, p. 261). 

 
Desse modo, Butler defende que a igualdade de gênero não pode ser tomada 

descontextualizada, tendo em vista que a construção do sujeito feminino não é 

dada da mesma forma em todas as culturas. Nesse contexto, a tentativa de 

criação de um sujeito do feminismo realizada pela primeira e segunda ondas é 

duramente criticada pela teórica citada. O pós-feminismo recebe contribuições do 

Pós-Estruturalismo, dos Estudos Culturais, do Pós-Colonialismo e do Pós-

Modernismo. Esses acabam por entender que a noção do literário inclui os 

problemas mais adjacentes do ser humano e as normas impostas aos escritores 

pelas instituições legitimadoras.  

No âmbito da cultura brasileira, a problemática do cânone e mulher é 

acentuada, já que nossa tradição estética comunga com a europeia. A influência 

do passado cultural europeu em nosso imaginário perpetuou a concepção de que 

somente para os homens caberia a criação. Em outra perspectiva, às mulheres já 

lhes bastava o dom de conceber. Dessa forma, cabe à mulher o espaço privado 

da maternidade, enquanto ao homem o âmbito do público, portanto a criação 

artística só poderia ser uma atividade masculina. Nesse contexto, a 

representação cultural da mulher, a partir da visão masculina persistiu, em nossa 

literatura, até a década de 1970, período em que três escritoras passaram a ser 

reconhecidas pelo grande público e pela crítica: Raquel de Queiroz (1910-2003), 

Cecília Meireles (1901-1964) e Clarice Lispector (1925-1977). 

As historiografias brasileiras associam Rachel de Queiroz ao modernismo e 

à literatura regional de 1930. Ela, ao lado de autores como José Américo de 

Almeida, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, José Lins do Rego, 

participam de um grupo responsabilizado por trazer para o literário um construto 

identitário sobre a região Nordeste. De acordo com Alfredo Bosi, em História 

Concisa da Literatura Brasileira (1995), “Os decênios de 30 e de 40 serão 
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lembrados como „a era do romance brasileiro‟ (1995, p.388-389)”. Os nossos 

romancistas de 30 prefeririam uma visão crítica das relações sociais em 

detrimento do realismo “cientifico” e “impessoal” do século XIX. 

Esses autores comungariam do já iniciado projeto sociológico de Gilberto 

Freyre, com a elaboração de Grande & Senzala, publicado em 1933. Eles assim 

como Freyre trabalhariam as fragilidades dos arquétipos encontrados na região, 

sem, com isso, desvalorizá-los. Nesse contexto, trazem à cena literária as 

representações da resistência das minorias aos desmandos do coronelismo, à 

miséria e à pobreza. 

No âmbito histórico-político, a produção literária nordestina, em especial o 

romance, só se esclarece quando compreendida a partir do projeto ideológico que 

aparece subentendido, o de criar e difundir o conceito de uma região – o 

Nordeste. As oligarquias rurais nordestinas se desestabilizariam com a Revolução 

de 1930.  Nesse sentido, apontam os críticos para as criações culturais como 

formadoras e divulgadoras de conceitos da cultura nordestina a partir dos anos de 

1920 no Brasil. Dessa maneira, a união entre modernismo e regionalismo, 

interligando elementos nacionais e estrangeiros, serviria ao propósito de tentativa 

de manutenção simbólica das elites agrárias, destituídas do poder pela 

Revolução. 

Nesse contexto, no início do século XX, a partir das práticas discursivas de 

uma cultura local existente, se gesta a ideia de Nordeste.  Com isso, os vários 

movimentos culturais – Regionalismo e Modernismo corroborariam para formular 

uma identidade nordestina. Durval Muniz de Albuquerque Júnior, na obra A 

invenção do Nordeste e outras Artes (2011), adverte para a ideia do Nordeste e 

dos nordestinos como invenções balizadas nas relações de poder vigentes nessa 

região “O próprio Nordeste e os nordestinos são invenções destas determinadas 

relações de poder e do saber” (p.31).  Além disso, a definição de região não pode 

ser tomada unicamente pela ideia sobre natureza ou reduzi-la a um bloco 

homogêneo cultural.  A percepção de espaço regional seria assegurada a partir 

das repetições enunciativas e imagísticas; com a regularidade de práticas 

discursivas nas distintas épocas e em diversificados estilos. Nesse sentido, a 

identidade seria construída mediada pela repetição das práticas discursivas, nas 
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quais os enunciados compostos de signos eleitos, para representar a região, 

ofertam aos sujeitos “sentimento” de pertença. 

 

[...] Longe de considerar esta região como inscrita na natureza, 
definida geograficamente ou reorganizada „pelo desenvolvimento 
do capitalismo, com a reorganização das relações de produção‟, 
que é outra forma de naturalização, [...] pensar o Nordeste como 
uma identidade espacial, construída em um preciso momento 
histórico, final da primeira década de século passado e na 
segunda década, como produto do entrecruzamento de práticas e 
discursos „regionalistas‟. Esta formulação, de Nordeste, dar-se-á a 
partir do grupamento conceitual de uma série de experiências, 
erigidas como caracterizadoras deste espaço de uma identidade 
regional (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011, p.33).  
 

O romance de 1930 surge, então, com a preocupação de delimitar os 

inúmeros tipos humanos e as particularidades sociais que compunham a nação e, 

em especial, o Nordeste; fundindo o ponto de vista psicológico com o social.  

Nesse contexto, o romance nordestino contempla as problemáticas relativas: à 

crise de uma sociabilidade, à intelectualidade tradicional e às inquietações dos 

filhos dos proprietários com toda uma produção discursiva anterior ao período: 

 

O ato de escrever para eles é, ao mesmo tempo, um ato de 
alegria por se reencontrarem com um tempo que se perdeu; uma 
redescoberta de um tempo que nega o esquecimento, pelas 
reminiscências e lembranças que procuram trazer de volta; mas 
também é um ato de tristeza por trazer a consciência da 
passagem do tempo, da inexorável destruição que este traz, 
inclusive das próprias lembranças (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 
2011, p.174). 

 

Dessa forma, os romancistas de 30 abordaram o declínio da sociedade 

patriarcal e sua transferência para o urbano-industrial.  Nota-se a preocupação 

pelos temas de origem popular como elemento de denúncia para as condições 

sociais. A literatura do período se aproxima da realidade vivenciada pelo povo.  

Os intelectuais, descendentes das famílias tradicionais e decadentes, excluídos 

da burguesia emergente, já não compartilham dos ideais dos grupos dominantes.  

     Rachel de Queiroz atua juntamente com os autores do período para 

construir a região como espaço de saudade e tradição. O sertão se torna o 

espaço caracterizador por excelência e o elemento que atribui originalidade ao 

Nordeste.  É perceptível que como participante do Modernismo, Queiroz não se 
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limita a difundir uma tradição já existente, mas também a recria. A tradição é 

retomada mediante o relato de fatos, memórias, lendas e mitos peculiares à 

região. Simultaneamente, ao realizar o registro, faz acréscimos à matriz 

imaginária do que seja o Nordeste com a incorporação de outras referências à 

cultura local, pois as práticas discursivas são históricas e projetam-se no futuro. 

Rachel de Queiroz, na percepção de Albuquerque (2011) 

 
Rachel trabalha com uma imagem idealizada do homem do sertão 
nordestino, o mito do sertanejo, ao mesmo tempo que fala de 
ação e valentia, fala da reação ao urbano, às modificações 
tecnológicas, fazendo da denúncia das transformações sociais, 
trazidas pelo capitalismo e sua ética mercantil, o ponto de partida 
para a utopia de uma sociedade nova que, no entanto, resgate a 
pureza, os vínculos comunitários e paternalistas da sociedade 
tradicional (ALBUQUERQUEJÚNIOR, 2011, p.161). 
 

Assim, as representações das tradições estão baseadas nas enunciações 

sobre as memórias de um passado rural e pré-capitalista, patriarcal. Nas obras de 

Rachel de Queiroz, o espaço da tradição é revisitado por meio dos elementos 

populares, materializados, através do relato das lendas, da memória, do 

fanatismo, do cangaço. Na configuração das personagens femininas, atuam como 

experiências sociais fundamentais e peculiares da região, o matriarcado e a perda 

recorrente do elemento masculino, em disputas recorrentes por terras, entre as 

famílias locais. 

 A perspectiva apresentada por Lígia Chiappini, em Rachel de Queiroz: 

invenção do Nordeste e muito mais (2002), também é somada quando a proposta 

é debater a inserção de Rachel de Queiroz, no meio literário nordestino e na 

“invenção” do Nordeste. Segundo Chiappini (2002), a autora é “uma 

redescobridora de um certo Brasil a partir do Nordeste e vice-versa. Uma 

redescoberta que se faz pelo olhar da mulher filha de fazendeiro” (CHIAPPINI, 

2002, p.169). Para ela, não há uma proposta de idealização do sertão no literário 

queiroziano; ao contrário, ocorre uma desconstrução dos mitos, evidenciando a 

rispidez das relações interpessoais, em que algumas famílias detêm a posse da 

terra e da gente daquele local: negros, escravos, homens livres, índios e mestiços 

pobres. Ademais, a narrativa da escritora daria conta de atender às relações de 

poder estabelecidas entre os gêneros. 
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As personagens queirozianas são representadas pelos signos da 

orfandade paterna e materna, da solidão ou já esquecidas de suas origens.  Ao 

pesarmos a questão da solidão das personagens femininas, observamos que esta 

condição está atrelada ao processo emancipatório feminino. Barbosa, em As 

Protagonistas de Rachel de Queiroz (1999), esclarece que as personagens de 

Rachel não veem a solução dos problemas com o casamento, tecendo críticas à 

instituição tradicional. Com isso, mesmo pressionadas, buscam modelos 

alternativos, que podem ser desde a profissionalização, até a saída em busca de 

aventuras, viagens ou de outras paisagens, em um deslocamento físico e 

passional. 

A extensão das literaturas regionais da década de 1930 apontam e 

conseguem ampliar o significado se tornando nacionais, como se fossem 

coextensivos à própria literatura brasileira.  O período de 1930 a 1940 marcam a 

busca de novas temáticas, da naturalidade por uma nova maneira de escrever. O 

romance do Nordeste modificou o regionalismo ao suprimir a ótica paternalista e 

implementar uma posição crítica, agressiva, assumindo um marcante realismo no 

uso da linguagem e na seleção das situações. As questões relativas ao político-

social do homem pouco atacadas pela geração modernista de 1920, encontrariam 

respaldo na designada literatura regional de 30. 

O movimento Modernista brasileiro recebeu forte influência das vanguardas 

europeias. Dessa forma, “os modernistas” brasileiros do período de 1922, 

preocupados com a estética, remanejariam os ideais presentes nas correntes 

vanguardistas a fim de empregar sentido essencialmente brasileiro tanto na 

poesia, quanto na prosa. Tal fato possibilitaria a consolidação em 1930 do eixo 

literário sobre a cultura brasileira. O romance de 30 se firma como parte 

integrante do movimento modernista e não como um desdobramento do 

Modernismo de 22,  

[...], entretanto, não podemos dizer que haja uma mudança radical 
no corpo de doutrinas do Modernismo [...] as duas fases não 
sofrem solução de continuidade; apenas, como dissemos atrás, se 
o projeto estético, a „revolução na literatura‟, é predominante na 
fase heróica, a „literatura de revolução‟ (para utilizar o eficiente 
jogo de palavras de Cortazar), o projeto ideológico é empurrado 
por certas condições políticas especiais, para o primeiro plano nos 
anos 30 (LAFETÁ, 2000, p. 19). 
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Segundo Luís Gonçales Bueno de Camargo (2001) não ocorreu uma 

continuação dos projetos literários e ideológicos de 1922 para 1930. Para ele, a 

geração de 1922 se encontrou na poesia, com a predominância dos ideais das 

vanguardas europeias. Por outro lado, a de 1930 se atém ao romance não 

acreditando em uma modificação positiva promovida pela modernização. A 

discrepância de ideologia presente nos dois grupos é tão aguçada que, nos 

autores da chamada fase de 22, há a predominância das ideologias referentes ao 

ideal de construção de nação, articulado a certa utopia.  Por outro lado, nos 

romances de 30 são enfatizados aspectos de uma pós-utopia, trazendo para as 

representações literárias as concepções de um país sem justiça social e 

retrógrado. 

José Hildebrando Dacanal, em O Romance de 30 (1986), atenta para a 

imprecisão da conceituação da literatura produzida no período. Em suas 

considerações, vai apontar que o romance desse período permite um 

desenvolvimento na ficção brasileira, já que anteriormente a literatura não havia 

experimentado uma produção de obras tão próximas entre si. Nesse contexto, o 

conceito de literatura regional de 30 surge pela aproximação da década e das 

obras dos autores, que foram iniciadas em 1928. O crítico entende que as 

ambivalências relativas à produção literária do período abrangem a não 

consideração de obras escritas por romancistas de 30 em décadas posteriores, a 

exemplo, da obra Dôra,Doralina de Rachel de Queiroz, publicada em 1975, cuja 

temática compreende não somente o agrário, mas também, o urbano com 

inúmeras características do chamado neorrealismo. Com isso, expõe que a 

disposição dos autores é dada pela aproximação de suas obras, com a presença 

de características recorrentes, tais como: verossimilhança, linearidade, temas 

agrários e modelos históricos.  

A presença da mulher na condição de protagonista, por outro lado, permite 

o aparecimento de uma literatura, a partir da visão feminina, como o faz Rachel 

de Queiroz, pois, segundo palavras da escritora em Diários da Noite, pulicado em 

março de 1940, o florescimento da mulher com a sua intervenção na sociedade e, 

consequentemente, na literatura, era algo com dias anunciados por acontecer: 
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Podem escandalizar-se os sociólogos e toda a gente mais: para o 
século XXI, eu prevejo a vitória social das mulheres. As mulheres 
deixarão de ser o elemento secundário na sociedade e na família 
para assumir a vanguarda de todos os atos e de todos os 
acontecimentos. (...) Como já salientei, tudo indica essa evolução 
sensacional: as mulheres penetrando em todos os setores da 
atividade masculina. (...) E eu só queria viver mais 100 anos para 
ver a reabilitação definitiva das mulheres, tão certo como 3 e 3 
são 6 (QUEIROZ apud HOLLANDA,1997, p.112). 

 
Assim, a afirmativa da escritora evidencia de certo modo o que ocorre em 

seus romances a participação efetiva da figura feminina em todas as esferas 

sociais. Certamente é na figura de Maria Moura que a emancipação feminina é 

realizada, mesmo que para tanto ocorra à apropriação do discurso masculino. É 

observado que nos romances anteriores a Memorial de Maria Moura, a autora já 

introduzia a figura feminina como elemento de destaque entretanto não ousava na 

retirada do gênero do espaço de atuação que lhe era conferido.  A  Moura 

consegue na sociedade representada na narrativa espaços que são conferidos ao 

gênero masculino. As ações da figura feminina que distoam das praticas de 

gênero desperta uma atenção maior sobre a personaagem.  
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2.1 A fortuna crítica queiroziana 

 

Rachel de Queiroz nasceu em 17 de novembro de 1910, descendendo pelo 

lado materno da estirpe dos Alencar, e do paterno com laços de consanguinidade 

com a família dos Queiroz, cuja história se confunde com a da própria região em 

que mergulha suas raízes, o Quixadá, segundo nota apresentada no romance 

Dôra, Doralina (1976).  Desde suas primeiras produções literárias, sob o 

pseudônimo de Rita de Queluz, acumulou inúmeras vitórias e a consolidação da 

carreira, como romancista e jornalista, ocorreu entre os anos de 1930 a 1960. 

Entretanto, um dado surpreendente, com o qual nos deparamos, é a existência 

reduzida e repetitiva da fortuna crítica queiroziana, ainda que a escritora tenha 

importância reconhecida no cenário brasileiro. Essa afirmativa também é 

constatada por Heloísa Buarque de Hollanda, em O éthos Rachel: 

[...] hoje em dia, pouco se escreve sobre seu valor 
especificamente literário, sobre sua competência na economia da 
linguagem, “expertise” que lhe permitiu introduzir uma escrita 
sóbria, rigorosa, antibarroca, avessa a qualquer demagogia no 
moderno romance nordestino. Por que não existem estudos 
suficientes sobre este seu lugar tão particular no modernismo 
brasileiro? Ou mesmo agora, mais recentemente, quando entram 
em voga os estudos sobre gênero e feminismo nas letras, por que 
são minimizados sua escrita libertária, seu pioneirismo enquanto 
escritora mulher, enquanto uma profissional „stricto 
sensu‟?(HOLLANDA, 1997, p.103). 
 

Ainda nas palavras de Heloisa Buarque de Holanda, “estudar a mulher no Brasil e 

na literatura brasileira sem passar por Rachel de Queiroz é, no mínimo, 

imprudência” (HOLLANDA, 1997, p.103). A escritora é tida como vanguardista, 

pois coloca a figura feminina à frente das ações narrativas sempre na tentativa de 

“burlar” a ordem patriarcal vigente. A representação do feminino na narrativa 

queiroziana permite que tanto a classe quanto o gênero oprimido adquiram “voz”.  

Seus romances se tornaram um emblema no processo de emancipação social da 

mulher brasileira do século XX. Certamente, o reconhecimento de Rachel como 

vanguardista se vincula ao enfrentamento dos mecanismos do campo literário – 

que submetiam o cânone a autores do eixo Rio-São Paulo e a dominação 

masculina (como mulher escritora). A sua entrada no cânone é marcada com a 

preocupação social e com feminino. Sem antecessoras, pois foi a primeira mulher 
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a oculpar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras,  contribuiu para a 

formação de um projeto singular na medida em que passa a ser um sujeito 

feminino legitimado, que transita pelo discurso de dominação masculina, como a 

seara do literário. 

Pertencendo a uma família de intelectuais, a narrativa de Rachel vai 

privilegiar as minorias: o retirante, o beato, o cangaceiro e a mulher. Ela relata 

que a sua mãe, Clotilde Franklin, foi a primeira a colocá-la em contato com a 

leitura, por meio da soletração dos cabeçalhos dos jornais. Logo após, tendo 

contato com livros, deveria fazer-lhe o relato sobre o que havia lido. A presença 

materna influenciou a autora pelo fascínio literário se tornando apreciadora de 

autores, como: Tolstoi, Dostoievski, Gorki, Balzac, Anatole France, Eça de 

Queiroz, Machado de Assis. Em outra vertente, o pai a iniciou na política com a 

leitura de trechos de discursos de Rui Barbosa. Anos depois, influenciada pela 

mãe, contribuiria com os jornais “O Ceará”, “A Jangada” e “O Povo”, se inserindo 

no jornalismo e o exercendo durante toda a sua vida. Em 1930, seguiu para o Rio 

de Janeiro, onde colaborou com “O Jornal”, com o “Diário de Notícias” e com a 

“Folha Carioca”. Atuou em jornais como o “Correio da Manhã”, “O Jornal” e “Diário 

da Tarde”, sendo cronista da revista “O Cruzeiro” até 1975 e, posteriormente, 

colaboradora semanal com crônicas para o jornal “O Estado de São Paulo”. 

Participou de trabalhos como tradutora de aproximadamente quarenta e cinco 

obras, sendo trinta e oito romances. Nesse contexto, traduziria para o português 

cerca de 40 obras de autores como Dostoievski, Cronin, Samuel Butler, Tolstói, 

John Gaslworthy, Santa Tereza de Jesus, Elizabeth Gaskell, Emily Brontë, 

Charles Chaplin. 

A década de 1940 é envolta de acontecimentos políticos significativos no 

âmbito nacional. O país, comandado por Getúlio Vargas, passaria por sua 

primeira ditadura, tal fato colaborou para impedir a edição de obras literárias de 

autoria brasileira. Desse modo, inúmeros autores passaram a optar pela tradução 

como fonte de renda. Rachel de Queiroz não se distancia da realidade do período 

se dedica mais à tradução que à escrita autoral. Ela traduziu cerca de quarenta e 

sete obras, sendo que, destas, 91% foram editadas pela José Olympio. Desse 

total, trinta e três foram traduzidas, nos anos de 1940, ratificando que o período 

foi dedicado à tradução. A observação das obras traduzidas por Rachel nessa 
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época revela que 36% delas são de autoria feminina e, entre aquelas, cuja autoria 

é masculina, 20% trazem títulos femininos. “Isso revela que Rachel de Queiroz 

realmente contribuiu para a divulgação da escrita feminina e da imagem da 

mulher como artista, além de questionar a posição desta na sociedade” 

(OLIVEIRA, 2007, p. 56). 

Com uma produção extensa, publica na década de 1930 quatro de seus 

sete romances.  O Quinze (1930), João Miguel (1932) e Caminho de pedras 

(1937), os quais revelam uma autora de “linguagem clara, de dicção moderna, a 

preocupação com o social, seus conflitos políticos, sua raiz nordestina” 

(HOLLANDA, 2005, p. 19-20). A crítica literária associa o texto queiroziano ao 

resgate memorialístico da tradição narrativa comunitária, a preocupação com o 

social e com o gênero. Interessa-nos trabalhar a problemática do gênero na 

narrativa da escritora, mas sem a pretensão de esgotar a temática, antes 

perceber a importância de Rachel de Queiroz, para a mudança do cânone literário 

brasileiro por meio da impetração de uma linguagem e foco narrativo feminino.   

É notório que, na prosa de Rachel, os recursos estéticos do texto 

reproduzem a linguagem popular, já que há a busca pela simplicidade, com 

despojamento, se distanciando do enfático e do oratório; com isso, contribui para 

que a linguagem literária se aproxime da falada. Assim, a escritora declara quanto 

a sua linguagem: 

 

Conseguir uma linguagem literária que se aproxime o mais 
possível da linguagem oral, naturalmente no que a linguagem oral 
tem de original e espontâneo, e rico, e expressivo. E essa 
linguagem oral pode ser fala de nordestino ou gíria de carioca, 
pode ser qualquer fala de brasileiro que meus ouvidos escutem e 
apreciem. (...) Já a linguagem regional não corre esse risco de 
obsolescência rápida, como dizem os fabricantes de automóveis. 
Por isso tento, com maior insistência, embora com tão precário 
resultado (como se tornou evidente), incorporar a linguagem que 
falo e escuto no meu ambiente nativo à língua com que ganho a 
vida nas folhas impressas. Não que o faça por novidade, apenas 
por necessidade. Meu parente José de Alencar quase um século 
atrás vivia brigando por isso e fez escola (QUEIROZ, 1967, p. 25-
6).  

 

 Desse modo, a narrativa abarca episódios da realidade socioeconômica 

sertaneja, valorando a oralidade por meio de um modo de narrar que, sem os 
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exageros da fala culta e sem o emprego excessivo das variantes regionalistas, 

associam-se às necessidades das personagens e às ações do enredo; com 

isso,sua prosa é fundamentada , no causo, na tradição oral. A objetividade de sua 

linguagem, com episódios curtos de descrição enxuta centrado no caráter da 

personagem, faria os críticos confundirem sua escrita com a masculina em seu 

livro de estreia O quinze. Entretanto, isso não a impediu de colocar a figura 

feminina à frente das ações narrativas. 

 O ano de 1928 marcou uma nova fase na produção literária moderna, com 

a participação do Norte e do Nordeste em um movimento que os integrava ao 

Centro e Sul do país, dando continuidade ao projeto de1922. Nesse ano, Queiroz 

colabora com o jornal O Ceará e publica em folhetins o romance: História de um 

nome; com isso sua atuação como jornalista recebe destaque com mais ênfase. 

Passa a redigir uma página literária e escreve, no mesmo período, a peça de 

teatro, Minha prima Nazaré. 

 A escritora se inicia no cenário literário, no ano de 1930, com o romance O 

quinze, publicado por volta de três anos depois de A Bagaceira (1928), de José 

Américo de Almeida.  Esse último, segundo os críticos, teria influenciado a 

produção da primeira narrativa queiroziana, embora a autora tenha assegurado 

nunca ter realizado a leitura do livro de Almeida. O quinze foi bem aceito, 

alavancando elogios de críticos de destaques como Alceu Amoroso Lima, 

Augusto Frederico Schmidt e Artur Mota.  

A primeira publicação de Rachel produz estranhamento quanto à sua 

identidade, pois, O quinze extrapolaria as perspectivas quanto à escrita feminina.  

Graciliano Ramos (1980) realiza a seguinte afirmação quanto à escrita 

queiroziana: 

 

O quinze caiu de repente ali por meados de 30 e fez nos espíritos 
estragos maiores que o romance de José Américo, por ser livro de 
mulher e, o que causava assombro, de mulher nova. Seria 
realmente de mulher? Não acreditei. Lido o volume e visto o 
retrato no jornal, balancei a cabeça: 
Não há ninguém com esse nome. É pilhéria. Uma garota assim 
fazer romance! Deve ser pseudônimo de sujeito barbado. 
Depois, conheci João Miguel e conheci Raquel de Queirós, mas 
ficou-me durante muito tempo a idéia idiota de que ela era 
homem, tão forte estava em mim o preconceito que excluía as 
mulheres da literatura. Se a moça fizesse discursos e sonetos, 
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muito bem. Mas escrever João Miguel e O quinze não me parecia 
natural (RAMOS, 1980, p. 137). 
 
 

Para Duarte (2005), o que faz a ficção de Rachel se distanciar dos autores 

contemporâneos da época como Graciliano Ramos e Jorge Amado reside 

justamente no emprego da visão feminina sobre temáticas sociais abordadas, nas 

quais, gênero e classe oprimidos são enfatizados 

 

O que é inovador diante da ficção do período e, mesmo em 

relação aos escritos de Jorge Amado, Graciliano Ramos, Dyonélio 

Machado ou Amado Fontes, é o ponto de vista da mulher. Tal 

perspectiva imprime aos textos de Rachel a marca de um duplo 

desrecalque, pois neles falam tanto classe, quanto o gênero 

oprimido (DUARTE, 2005, p. 108). 

 

  O crítico Adonias Filho, com O Quinze e a A Bagaceira, de José Américo 

de Almeida, o ciclo nordestino consegue expressividade na ficção brasileira. 

Nesse contexto, o percurso feito anteriormente por Domingos Olímpio e Franklin 

Távora é expandido principalmente em linguagem e estrutura, as quais 

corroboram para a construção de uma ficção do homem, da terra e do drama 

regional.  A complexidade do social, os problemas e conflitos do homem 

abordados, de modo não tão profundo, por ficcionistas anteriores (José Lins do 

Rêgo, Graciliano Ramos, Amando Fontes) são elementos valorados na 

composição do literário queiroziano.  

 

O material, poderoso em carga humana e complexidade social, 
apenas de leve tocado pelos ficcionistas anteriores, corresponde 
de fato a um universo capaz de alimentar literariamente as 
maiores vocações criadoras. Há drama e tragédia na terra, há 
problemas e conflitos no homem. E, o que parece ser um desafio, 
teve resposta (com José Lins do Rêgo, Graciliano Ramos, 
Amando Fontes) na geração de Rachel de Queiroz com 
antecipação em O Quinze (FILHO, 1969, p.86). 
 

Embora possua a escrita marcada por representações femininas que 

transgridam a ordem patriarcal, a escritora e jornalista não aceitava o rótulo de 

feminista. Em entrevista, declarou que: “Eu sempre tive horror das feministas; elas 

só me chamavam de machista. Eu acho o feminismo um movimento mal 

orientado. Por isso sempre tomei providências para não servir de estandarte para 
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ele” (QUEIROZ, 1997, p. 26). Heloísa Buarque de Hollanda apresenta dois 

aspectos para explicar a negação de Queiroz ao feminismo. O primeiro abrange a 

sua participação no Partido Comunista e, consequentemente, a divergência das 

ideologias do movimento feminista identificado com a política getulista. O segundo 

incide sobre a problemática de que, para Queiroz, as escritoras do período de 30 

estavam arraigadas ao estilo romântico adocicado. 

 Das narrativas queirozianas, três são tituladas por vocábulos no masculino, 

como João Miguel, Lampião e O galo de ouro e apresentam a perspectiva 

masculina. Em João Miguel, escrito em 1932, é apresentada a história da 

personagem que dá título à narrativa, após briga em um bar João é feito 

prisioneiro por ter esfaqueado um homem. Com uma linguagem “enxuta,” o 

romance apresenta um homem que toma consciência do valor da liberdade e da 

reconquista desta. Entretanto são as ações de Santa, mulher de João, que 

chamam a atenção do leitor, pois fogem aos padrões tradicionais da sociedade 

apresentada. A censura realizada ao romance pelo Partido Comunista, do qual a 

escritora era integrante, leva-a a romper com o mesmo. Assim declara que “[...], 

depois que o Partido Comunista, no qual eu militava quis mudar João Miguel. Não 

aceitei e rompi com o PC” (QUEIROZ, 1997, p.27).   Parecia injustificável para o 

partido o assassinato de um operário por outro, a figura simpática de um coronel e 

uma mocinha reacionária. 

 Rachel integra o partido comunista de 1931-1933, do qual se afasta para 

seguir os ideais trotskistas, convencida de que o stalinismo se opôs ao leninismo 

e a revolução havia se transformado em singelo fascismo soviético.  Anos depois 

em seu livro de memórias, escrito com sua irmã Maria Luíza de Queiroz faria a 

seguinte afirmação sobre o episódio. 

 

Quando nele entrei, o Partido mal completara dez anos de vida no 
Brasil. E já havia uma rede de comunistas pelo país inteiro: onde a 
gente chegava, encontrava amigos. (...) Era mister dar provas 
durante anos, principalmente no que se referia à submissão 
ideológica ao stalinismo. Pois essa foi a fase mais temível do 
stalinismo, logo depois da morte de Lenine. Quando me tornei 
trotskista, Trotski já fora, havia três anos, expulso da Rússia. E o 
PC brasileiro de então já estava bem organizado. Talvez a rede 
não fosse imensa, mas era estendida, ocupava todo o país. E uma 
vez que no sistema de 1930, tempo de ilegalidade, ninguém podia 
ir abertamente se manifestar na rua, aproveitavam-se, então, os 
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movimentos liberais, como, por exemplo, a revolução de São 
Paulo em 1932. A primeira vez em que o comunismo mostrou a 
cara na rua foi em 1935; mas, antes disso, descoberto qualquer 
movimento ilegal, a repressão era implacável. Talvez por isso 
mesmo nós víssemos na revolução um certo colorido romântico, o 
apelo, a fascinação do proibido. Na verdade, éramos os 
revolucionários mais ingênuos do mundo (QUEIROZ, 1998, p. 73-
74). 
 

 Outra aliança política que gerou polêmica na vida da escritora foi o 

envolvimento com os militares. Em 1966, aceita o cargo para ser delegada do 

Brasil na 21ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 

na Comissão dos Direitos do Homem, ofertado pelo presidente Castelo Branco, 

(articulador do Golpe de 1964), com o qual possuía grande amizade e parentesco 

pela ascendência alencariana. 

Retomando as criações literárias queroziana  temos Lampião (1953), peça 

teatral, na qual encontramos a celebração ao cangaço, quando, a personagem 

sofre perseguição do governo oficial. Foragidos, ele e seu bando peregrinam pelo 

sertão adentro. Rachel Queiroz, em entrevista a Cadernos de Literatura Brasileira 

de1997, declara que escreveu a peça, tendo como objetivo fazer com que a 

personagem Maria Bonita se sobressaísse, mas que Lampião, sendo 

demasiadamente forte acabou por sobressair-se no desenrolar da escrita. No 

mesmo ano, foi conferida à peça o Prêmio Saci por melhor autoria. 

O Galo de Ouro (1986) narra a história de Mariano, personagem 

suburbano, que busca sobreviver aos conflitos de uma vida envolta em jogos de 

azar, apostas e vícios. Embora os textos tragam a presença feminina 

materializada nas personagens Santinha, Maria Bonita e Nazaré respectivamente, 

que abandonam por motivações diversas, o marido para seguir com o amante, a 

problemática do enredo envolve a personagem masculina. 

 Nos romances, O Quinze, Caminho de pedras, As três Marias, Dôra 

Doralina e Memorial de Maria Moura, assim como, na peça teatral A Beata Maria 

do Egito, as personagens femininas passam a ser sujeitos das ações narrativas. 

As narrativas envolvem mulheres, que procuram a igualdade de direitos, a busca 

por libertação sexual em função do domínio sobre o próprio corpo. Desse modo, 

Maria Conceição; Noemi; Maria Augusta; Maria das Dores e Maria Moura 

integram as narrativas romanescas respectivamente. Ademais, a peça teatral traz 
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a figura misteriosa da Beata, já Maria Conceição se distancia do pensamento da 

sociedade representada, ao ter interesse por política, por uma literatura 

contestadora e aversão ao casamento. Afrânio Coutinho considera que a obra 

destaca: “A temática principal da autora, dentro do pano de fundo dos problemas 

geográficos e sociais nordestinos, é a posição da mulher na sociedade moderna, 

com os seus preconceitos morais e sociais” (1970, p. 219). 

Em 1937, publicaria Caminho de Pedras, que, para alguns críticos, traz a 

emancipação intelectual da autora, na medida em que apresenta uma denúncia 

das “engrenagens autoritárias e obscurantistas do Partido” (MARTINS, 1997, p. 

71). A narrativa do romance aborda os dramas e problemáticas da classe 

operária. O enredo gravita em torno da história de Noemi, que, casada com João 

Jacques, tem um envolvimento amoroso com Roberto. Em As três Marias, Dôra, 

Doralina e Memorial de Maria Moura, a prosa queiroziana é desenvolvida em 

primeira pessoa; dessa maneira, a problemática envolvendo as relações de 

gênero se sobrepõe.  Atrelado ao projeto de Rachel, na construção de 

personagens femininas emancipadas, pode-se afirmar que Guta, Dôra e Maria 

Moura são as melhores representações ficcionais. E Maria Moura, segundo a 

crítica, contemplaria todas as protagonistas anteriores. 

Ganhador do Prêmio da Sociedade Felipe d‟Oliveira, As três Marias “é o 

meu romance mais autobiográfico” (QUEIROZ, 1997 p.31), declararia a escritora. 

Nesse, são narradas às experiências de seu tempo de Colégio da Imaculada 

Conceição. No enredo, Maria Augusta conta, em primeira pessoa, o convívio com 

as companheiras, Maria José e Maria da Glória, e a posterior tentativa de ajuste 

afetivo e social depois da saída do internato. Adonias Filho, ao se reportar ao 

romance, destaca que “(...) as personagens femininas, a partir do encontro no 

colégio de freiras, em seus destinos próprios – as três Marias –, permitiram a 

escavação interior, favorecendo a sondagem social na apreensão da sociedade 

burguesa provinciana”. Dessa maneira, o romance guarda vínculos com seu 

romance de estreia, O quinze, no tocante à preocupação com o social no tocante 

às ações da sociedade burguesa. 

 Após a publicação de As Três Marias, ocorre um intervalo de 36 anos na 

produção romanesca de Rachel de Queiroz. Ela só lançaria, em 1975, Dôra, 

Doralina.  O enredo é dividido em três partes: “O Livro de Senhora”, momento em 
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que a personagem principal relata, em primeira pessoa, a convivência com a mãe, 

dada de maneira pouco amistosa. “O Livro da Companhia”, vinculada à sua 

viagem, após a morte do marido Laurindo, com a Companhia de Comédias e 

Burletas Brandini Filho. A última parte destina-se ao “O Livro do Comandante”, em 

que conta o seu amor pelo Comandante e as transformações que ocorrem a partir 

dessa intriga amorosa. No romance, a tradição, as paisagens nordestinas são 

retomadas estabelecendo o sertão como seu ponto de partida e de chegada. No 

entanto, o Rio de Janeiro também é usado para a ambientação do romance.  Para 

o crítico Wilson Martins, o resultado da junção dos dois cenários “[...] foi o soberbo 

Dôra, Doralina que, segundo parece, desnorteou a crítica e não foi reconhecido 

em sua justa medida como livro que se vinha juntar a uma nova idade do romance 

brasileiro” (MARTINS, 1997, p.69).  

 As personagens Dôra e Guta, na busca pelo novo, abandonam seu local de 

origem, entretanto as más experiências de suas aventuras levam-nas de volta ao 

ponto de partida. Nesse contexto, Guta se distancia por três meses e, nesse 

período, conhece e namora Isaac. Seu retorno se deve ao fato de não ter 

conseguido expandir a licença de trabalho. Tal fato demonstra seu forte vínculo 

ao Crato. Dôra executa conquistas maiores no âmbito amoroso e do trabalho. 

Quando conhece a personagem o Comandante, está ausente de casa há três 

anos. Realiza ainda por algum tempo viagens com o circo, mas acaba por se fixar 

em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, onde permanece casada por mais um ano.  

Em outra perspectiva, Maria Moura diz não às suas origens, pondo fogo na casa 

do Limoeiro, local físico, em que guardava as lembranças de sua infância e parte 

da juventude. O novo, para ela, será uma conquista definitiva, no espaço de poder 

e de libertação. 

 Em Memorial de Maria Moura, a liberdade da mulher é celebrada de modo 

a subordina-la à figura masculina. Narrado em primeira pessoa, Memorial de 

Maria Moura (1992), as ações narrativas são dadas por volta de 1830. Dividido 

em quarenta e dois capítulos, nomeados com o nome da personagem, que irá 

narrar suas ações. Com isso, os capítulos apresentam a seguinte disposição de 

vozes: Maria Moura tem uma incidência maior de voz na narrativa, cabendo-lhe 

vinte capítulos. Marialva, Tonho e Irineu alternam suas vozes em mais dez 

capítulos e, ao Beato Romano (Padre José Maria), são conferidos doze capítulos. 
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Essa disposição permitirá que o leitor conheça a história Maria Moura e sua 

passagem da condição de Sinhazinha do Limoeiro para chefe de bando na Serra 

dos Padres.  

 O uso da técnica de narrar, em primeira pessoa, confere ao romance um 

aprofundamento psicológico das personagens. Antônio Houaiss (1992) enfatiza 

que essa maneira de narrar proporciona o engrandecimento da criação literária e 

confere força ao relato. Ele ainda observa que a exploração psicológica evidencia 

as contradições próprias da condição humana. É notório que o emprego da 

narrativa, em primeira pessoa, confere dinamicidade ao romance e a existência 

de várias “vozes” não permite que a narração seja conduzida pela onisciência da 

narradora principal. Essas corroboram também para legitimar escolhas das 

personagens no desenvolver das ações narrativas. 

De acordo com o levantamento realizado por Souza (2008), no âmbito da 

literatura Infanto-Juvenil, Rachel de Queiroz ainda escreveu O menino mágico 

(1969), Cafute & Pena-de-Prata (1986) e Andira (1992). Destaca-se também na 

produção teatral (1995), O padrezinho santo (inédita), A sereia voadora (inédita).  

No gênero crônica, Queiroz possui textos como A donzela e a Moura torta (1948), 

100 Crônicas escolhidas (1958), O brasileiro perplexo (1964), O caçador de tatu 

(1967), As menininhas e outras crônicas (1976), O jogador de sinuca e mais 

historinhas (1980), Mapinguari (1964), As terras ásperas (1993), O homem e o 

tempo (74 crônicas escolhidas) (1995); Antologias: Três romances (1948), Quatro 

romances (O quinze, João Miguel, Caminho de Pedras, As três Marias) (1960), 

Seleta (1973) – organização de Paulo Rónai; Livros em parceria: Brandão entre o 

mar e o amor (romance – 1942) – com José Lins do Rego, Graciliano Ramos, 

Aníbal Machado e Jorge Amado; O mistério dos MMM (romance policial – 1962) – 

Com Viriato Corrêa, Dinah Silveira de Queiroz, Lúcio Cardoso, Herberto Sales, 

Jorge Amado, José Condé, Guimarães Rosa, Antônio Callado e Orígines Lessa; 

Luís e Maria (cartilha de alfabetização de adultos – 1971) – Com Marion Vilas 

Boas Sá Rego; Meu livro de Brasil (Educação Moral e Cívica – 1º. Grau, Volumes 

3, 4 e 5 – 1971) – Com Nilda Bethlem; O nosso Ceará (com sua irmã, Maria Luiza 

de Queiroz Salek); relato – Tantos anos (com sua irmã, Maria Luiza de Queiroz 

Salek); autobiografia: O Não Me Deixes – Suas Histórias e Sua Cozinha (com sua 

irmã, Maria Luiza de Queiroz Salek).  
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Ainda segundo a pesquisadora citada, a escritora é colecionadora de vários 

prêmios e títulos importantes como: Prêmio Fundação Graça Aranha para O 

Quinze, (1930); Prêmio Sociedade Felipe d‟Oliveira para As Três Marias, (1939); 

Prêmio Saci, de “O Estado de São Paulo”, para a obra Lampião, (1954); Prêmio 

Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto de obra, 

(1957); Prêmio Teatro, do Instituto Nacional do Livro e Prêmio Roberto Gomes, da 

Secretaria de Educação do Rio de Janeiro, para A beata Maria do Egito, (1959); 

Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, da Câmara Brasileira do Livro (São Paulo), 

para O menino mágico, (1969); Prêmio Nacional de Literatura de Brasília para 

conjunto de obra em 1980. Foi a primeira mulher a integrar a galeria de 

vencedores do Prêmio Santista, em 1980; além de ter recebido: Título de Doutor 

Honoris Causa pela Universidade Federal do Ceará, em 1981, Medalha Marechal 

Mascarenhas de Morais, em solenidade realizada no Clube Militar, em 1983, 

Medalha Rio Branco, do Itamarati,1985, Medalha do Mérito Militar no grau de 

Grande Comendador,1986, Medalha da Inconfidência do Governo de Minas 

Gerais, 1989, Ordem Nacional do Mérito, 1991, Título de Doutor Honoris Causa 

pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 2000. 
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2.2 A construção discursiva do corpo feminino na representação literária de 
donzela-guerreira matrizes de Maria Moura 
 

A mulher é, antes de tudo, uma 
imagem. Um rosto, um corpo, vestido 
ou nu. A mulher é feita de aparências 
(PERROT, 2007, p.49). 
 

 

 Este capítulo tem como objetivo analisar a construção discursiva do corpo 

feminino na representação literária da donzela-guerreira, e como esse corrobora 

para a desnaturalização do sexo e para a ruptura dos padrões de gênero. Dessa 

maneira, observaremos a presença da donzela na tradição ocidental, passando 

pela literatura brasileira até sua aparição em Memorial de Maria Moura (1992). 

Entretanto, nossa proposta não se estende a pormenorizar o corpus discursivo 

das tramas dos romances, em que aparece a personagem, e, que, por sua vez, 

não integram nosso objeto de análise. Dessa maneira, apresentaremos, tão 

somente, um panorama das principais representações femininas, que funcionam 

como elementos recorrentes para a composição da personagem Maria Moura, em 

atenção ao perfil da donzela-guerreira. 

 Buscamos compreender o corpo na obra, em questão, tomado como 

elemento performativo para a construção de uma identidade feminina que dialoga 

com o masculino, assimilando seu discurso hegemônico para burlá-lo. A 

compreensão de performatividade aqui adotada é trazida por Butler (2008), na 

qual as delimitações atribuídas aos corpos são intrínsecas à manutenção 

constante de normas reguladoras, porém são alternadas constantemente, ou 

sancionadas pelo sujeito. Nesse contexto, as repetições das ações são tomadas 

pelo sujeito conscientemente ou não, a fim de formar seu corpo, sexo e gênero. 

 Pensar a donzela-guerreira nos estudos de gênero é indagar o espaço 

público e privado ocupado pelas mulheres já que ela se dedica ao âmbito da 

guerra de predominância masculina, assumindo o discurso do sexo naturalizado 

sobre o seu corpo. Ela permite trazer para a discussão o jogo de poderes 

existente entre os gêneros. Essa figura feminina tem as primeiras representações 

na sociedade ocidental na Grécia Antiga, nas narrativas de Heródoto, quando 

relata a saga das amazonas. Na Ilíada, de Homero, com a guerreira Pentessiléia, 

que enfrenta Ulisses na Guerra de Tróia.  Na Eneida, Virgílio, ao celebrar o 
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Império Romano, traz à cena literária Camila, virgem dedicada à Diana, que se 

sobressai por ser boa guerreira e destra caçadora. Outras guerreiras, que se 

destacam no mundo greco-romano, são Hipólita, guerreira destemida que luta 

contra Hércules e Electra, virgem, que, ao buscar vingar-se do assassinato do pai, 

trama a morte da mãe.  

 Para Galvão (1998), a primeira donzela-guerreira é Atalanta que pertence à 

mitologia grega. Ela recém-nascida é abandonada em uma montanha e recebe tal 

destino por não pertencer ao gênero masculino e frustrar as expectativas do pai. 

Amamentada por uma ursa, é encontrada e criada por um grupo de caçadores, 

trajada de homem e se torna hábil em armas e caça. Virgem dedicada à deusa 

Ártemis será a grande vencedora do javali divino. Entretanto, será 

metamorfoseada em leoa como punição por ter se casado. 

   Narrativa de origem popular que se propaga na oralidade, a donzela-

guerreira penetra a cultura brasileira por meio do colonizador europeu. Ela, 

primeiramente, ganha destaque na literatura popular por meio dos cantadores, 

adquirindo características da realidade nacional e, mais tarde, ganha espaço em 

formas literárias consideradas eruditas, em especial, o romance. A representação 

dessa figura feminina está atrelada ao discurso patriarcal, no qual predomina a 

perspectiva androcêntrica2. 

 A temática da donzela-guerreira ocupa romances literários de diferentes 

épocas. Entretanto pode ser observado que os romancistas brasileiros, ao 

abordarem o tema, introduzem a personagem em um ambiente, onde predomina 

o semifeudal ou oligarquias rurais, com a presença de uma hierarquia social de 

difícil transposição, devido ao autoritarismo dos coronéis (figura máxima do pater 

familias). Nesse contexto, é predominante a presença da cultura pré-letrada e das 

relações sociais baseadas no processo de parentesco e apadrinhamento  

 

É notório que embora pertencentes a épocas e cânones literários 
diversos, ao elegerem o motivo da donzela-guerreira, nossos 
ficcionistas são imediatamente levados a utilizar uma mesma 
orientação espaço/temporal que os leva para lugares distantes do 

                                                           
2O androcentrismo provém do grego andrós. Refere-se à concepção ou saber 
supostamente neutro e universal que privilegia o ponto de vista dos homens como eixo 
articulador ou discurso social e lógico científico, sem considerar ou desvalorizando o 
ponto de vista das mulheres. (YANNOULAS, VALLEJOS; LEONARDUZZI, 2000, p.426). 
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mundo urbano. Em tal cenário deve predominar uma estrutura 
semifeudal, com condições sociais petrificadas e atreladas às 
oligarquias rurais e ao mandonismo dos coronéis (nossa versão 
canhestra do senhor feudal) também expressão máxima do pater-
familias. Nesse contexto vigora a cultura pré-letrada e a ordem 
social estática é baseada em relações de dominação, parentesco 
e apadrinhamento (OLIVEIRA, 2001, p.16). 
 

Nesse âmbito cênico social, a figura masculina predomina sobre a feminina, logo 

a distinção dos sexos torna-se cada vez mais evidente por meio dos direitos e 

deveres. O discurso da donzela não indaga os valores do patriarcado, mas os 

ameaça, pois os assimila, enquanto gênero feminino que deve estar na ordem 

discursiva das representações biológicas, de comportamento, de corpo e gênero. 

Segundo Foucault (1998), o discurso a respeito da sexualidade é organizado para 

definir os desejos de poder. O discurso sobre a sexualidade não se caracteriza 

como uma área neutra, mas os interditos que estão no discurso sobre 

sexualidade supõem a luta pelo desejo e pelo poder. Nesse sentido, a formação 

do masculino e do feminino obedece à ordem discursiva legitimada pela 

sociedade, na qual os gêneros se inserem no que é previamente definido como 

“verdadeiro” e são autorizados a difundir-se por meio do discurso 

 

[...] em nossos dias, as regiões onde a grade é mais cerrada, onde 
os buracos negros se multiplicam, são as regiões da 
sexualidade...: como se o discurso, longe de ser um elemento 
transparente ou neutro no qual a sexualidade se desarma..., fosse 
um dos lugares onde estas regiões exercem, de maneira 
privilegiada, alguns dos seus mais temíveis poderes. Por mais que 
o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições 
que o atingem revelam longe, rapidamente sua ligação com o 
desejo e com o poder (FOUCAULT, 1998, p. 9-10).   

 

    A donzela-guerreira encerra aspectos básicos de personalidade que são 

mantidos e perpetuados, através de sua representação. Desse modo, a 

personagem apresenta-se na série filial como primogênita ou a caçula, pois o pai 

não tem filhos homens adultos ou não pode tê-los. Outros aspectos da donzela-

guerreira são: o fato de se vestir como homem, com seios e ancas cingidos e com 

a abdicação das fraquezas femininas (faceirice, sustos). Entretanto, ao ser 

descoberta, costuma sofrer uma morte social ou física. 
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Ela invade o mundo masculino, cortando o cabelo e vestindo trajes de 

homens. O corte dos cabelos traz toda uma representação de gênero. A perda 

dos cabelos representa a aproximação com o modelo do que seja o masculino, na 

medida em que os cabelos são símbolos de feminilidade, sensualidade, sedução 

e desejo  

Para o homem, aquilo que cresce em seu corpo é a sua força; 
donde, para um homem, cortar aquilo que cresce em seu corpo é 
castração, é perda, é fraqueza. Para uma mulher, cortar aquilo 
que cresce em seu corpo não é castração, é ganho, é aquisição 
de força (GALVÃO, 1998, p. 175).  
 

O sacrifício dos cabelos vem simbolizar a perda do estereótipo feminino, de 

docilidade e ternura.  O corte marca a entrada da figura feminina no discurso 

masculino, no qual sua tosquia representa a virilidade. A personagem vai se 

desatacar também pela aquisição de atribuições sociais, as quais afastam-na do 

que é estabelecido discursivamente em relação ao seu gênero. Desta sorte, as 

enunciações tendem a desestabilizar os discursos legitimados sobre a fragilidade 

física, a maternidade, a virgindade e os espaços de poderes atribuídos às 

mulheres. 

O corpo socialmente representado, por meio do discurso biológico, 

funciona como elemento de naturalização do sexo, é o que permite à personagem 

se distanciar dos espaços de poder conferidos às demais de seu gênero. O corpo, 

biologicamente distinto de suas iguais em gênero, constitui o elemento propiciador 

à assunção de uma espécie de performance identitária. Laqueur (1990) 

argumenta que as transformações políticas, econômicas e culturais do século 

XVIII criam um contexto alicerçado nas diferenças entre os sexos, de forma mais 

radical.  Ele argumenta que, até o século XVIII, o discurso dominante "construiu 

os corpos masculino e feminino como versões hierárquica e verticalmente 

ordenadas de um único sexo" (LAQUEUR, 1990, p.10). Nesse período, para o 

autor, o corpo feminino era compreendido como uma versão inferior e invertida do 

masculino, e, de certa maneira, havia ênfase sobre a importância da função 

feminina no prazer sexual, especialmente no processo da reprodução. O orgasmo 

feminino e o prazer serviriam para assegurar uma fecundação bem-sucedida. A 

substituição desse modelo no século XIX, por outro baseado no ciclo reprodutivo 
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da mulher, afirmaria a ausência de sensação sexual da mulher e a oposição das 

sexualidades masculina e feminina como corpos singulares. 

 As questões pertinentes aos corpos e ao comportamento sexual têm 

ocupado o centro das preocupações ocidentais. Até o século XIX, elas recebiam 

atenção principalmente da religião e da filosofia moral. No final do século XIX, a 

temática recebe sua própria disciplina, a sexologia, a qual tem por base a 

psicologia, a biologia e a antropologia, a história e a sociologia. O sexo é tomado 

a princípio, como um "instinto natural", a fim de atender às necessidades 

fundamentais do corpo, em uma linha evolucionista pós-darwiniana do final do 

século XIX, que tendeu a explicar os fenômenos humanos através de forças 

identificáveis, internas, biológicas. Embora a perspectiva biológica ainda esteja 

presente hoje, existe uma vasta literatura que aponta a sexualidade como "uma 

construção social", um invento histórico, o qual adquire significação natural, nas 

superfícies dos corpos. A representação de sentido, que lhe atribuímos, passa a 

ser modelado em situações sociais concretas, o que ocasiona investiduras para 

nossa compreensão do corpo, do sexo e da sexualidade, implicações essas que 

precisaremos explorar. 

A sociedade tende a “celebrar” o sexo com uma visão simplória, observado 

tão somente como um aspecto natural de atuação sobre os corpos, a pressionar, 

de forma urgente e incessante, os sujeitos conscientes. Foucault (1993) contesta 

a visão naturalista e essencialista conferida ao sexo.  Para ele, a sexualidade 

passa a ser entendida como um “aparelho histórico”, desenvolvido a partir de uma 

rede complexa que organiza e modela os corpos e os comportamentos dos 

sujeitos. A sexualidade atua como um dos modos pelos quais o poder se firma 

sobre a sociedade moderna “ Não se deve concebê-la como uma espécie de 

dado da natureza que o poder tenta pôr em xeque, ou como um domínio obscuro 

que o saber tentaria, pouco a pouco, desvelar. A sexualidade é o nome que se 

pode dar a um dispositivo histórico ”  (FOUCAULT, 1993, p. 100).  

Nesse contexto, a história da sexualidade será elaborada a partir de 

discursos que a constrói, como uma elaboração de conhecimento, que modela as 

formas de pensar e de conhecer o corpo. Na sociedade ocidental, o discurso 

sobre a sexualidade não é repelido, mas se torna constante e historicamente 

alternado por meio do incitamento ao discurso sobre o sexo. O discurso sobre a 
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sexualidade se torna eficaz por meio da produção, que estabelece uma série de 

concepções sobre os limites de atuação do corpo “ O dispositivo da sexualidade 

tem, como razão de ser, não o reproduzir, mas o proliferar, inovar, anexar, 

inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as 

populações de modo cada vez mais global” (FOUCAULT, 1993, p.101).  A 

sexualidade é dos mecanismos de regulação social, tendo em vista que o sexo 

funciona um meio de regulação tanto dos corpos individuais, quanto do 

comportamento dos sujeitos.  

Foucault aponta que, desde o século XVIII, quatro unidades atuam como 

mecanismos de conhecimento e poder centrados no sexo. Elas abrangem a 

sexualidade das mulheres; a sexualidade das crianças; o controle do 

comportamento pro criativo e a demarcação de perversões sexuais como 

problemas de patologia individual. Consequentemente, no século XIX, essas 

estratégias produzem a mulher histérica; a criança, que se masturba; o casal, que 

utiliza formas artificiais de controle de natalidade e o "pervertido", especialmente o 

homossexual. Todos esses indivíduos tornam-se submetidos ao controle social, 

originado no interior de discursos reguladores. Logo, a sociedade, ao criar 

mecanismos de regulação, a fim de manter a moral, a prosperidade econômica, a 

segurança nacional, a higiene e da saúde, acaba por enfatizar o disciplinamento 

dos corpos e a prescrição do comportamento sexual. 

Historiadores irão apontar o período vitoriano como fundamental para o 

entendimento sobre a regulação da sexualidade e do corpo, tendo em vista o 

caráter repressivo da época. Dessa maneira, a sexualidade feminina era 

duramente regulada para assegurar a "pureza", entretanto, simultaneamente, a 

prostituição era abundante. O controle das doenças venéreas, que ameaçavam a 

saúde pública do período, era buscado pela repressão à sexualidade feminina, ao 

invés da masculina. O século XIX se torna fundamental para ratificar a 

sexualidade feminina “Os termos dessa definição têm influenciado fortemente 

nossos próprios conceitos, bem como nossos pressupostos sobre a importância 

das diferenças corporais” (WEEKS, 2000, p. 40).  

 Além de Memorial de Maria Moura, de 1992, de Raquel de Queiroz, objeto 

de nossa pesquisa, há uma série recorrente na Literatura Brasileira da heroína 

donzela-guerreira, como Luzia Homem (1903), de Domingos Olímpio; Dona 
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Guidinha do Poço (1965), de Manuel Paiva, e Grande Sertão: Veredas (1956), de 

Guimarães Rosa.  Tais obras norteiam a figura da donzela a fim de cumprir sua 

heroica e emblemática história. Dessa maneira, as elegemos a fim de 

compreender como a representação do corpo feminino corrobora para a ruptura 

do discurso a respeito dos deveres e poderes atribuídos ao gênero. 

 O romance Luzia Homem, de Domingos Olímpio, por exemplo, coloca sob 

suspeita a racionalidade científica, que caracteriza o discurso estético naturalista 

do final do século XIX e o transfere para o âmbito popular de ver o mundo. Esse é 

conseguido por meio das enunciações de Luzia Homem, Raulino e Rosa Veado. 

Ocorre também a mudança do ambiente urbano, cenário dos romances 

naturalistas, para a descrição de grandes áreas de terra e paisagens abertas. 

 Luzia Homem legitima seu discurso na força física que é comparada à de 

um homem “Não lhe acho graça [...] Depois [...] com semelhante força [...] nem 

parece mulher [...].” (OLÍMPIO, 1973 p.32). Em Luzia Homem, é observado que a 

ação da personagem está atrelada ao discurso paterno, com isso são buscados 

os ensinamentos e os modos de representações masculinas. 

Eu lhe digo, seu doutor. Desde menina fui acostumada a andar 
vestida de homem para poder ajudar meu pai no serviço. 
Pastorava o gado; cavava bebedores e cacimba; vaquejava a 
cavalo com o defunto; fazia todo o serviço da fazenda, até o de 
foice e machado na derrubada dos roçados. Só deixei de usar 
camisa e ceroula e andar encoirada, quando já era moça demais, 
ali por obra dos dezoito anos. Muita gente me tomava por homem 
de verdade. Depois meu pai, coitadinho, que era forte como um 
touro, e matava um bode taludo com um murro no cabeloiro, 
morreu de moléstias, que apanhou na influência da ambição de 
melhorar de sorte, na cavação de ouro no riacho de Juré 
(OLIMPIO, 1973, p.32). 
 

Na narrativa Luzia Homem, ocorre à transposição do discurso positivo masculino 

para a figura feminina de Luzia. Para tanto, o discurso narrativo é elaborado por 

meio do macho viril e forte, o qual possui uma força fora do comum. Entretanto, 

nesta obra, o atributo da força física é transposto para uma mulher “Em plena 

florescência de mocidade e saúde, a extraordinária mulher [...] encobria os 

músculos de aço sob as formas esbeltas e graciosas das morenas do sertão” 

(OLÍMPIO, 1973 p.16). Nesse sentido, o narrador desconstrói, em Luzia-Homem, 

a definição de feminilidade postulada no final do século passado, a qual via a 

mulher como sexo frágil e lhe atribuía apenas tarefas domésticas. Dessa maneira, 



 
 

64 
 

a força física de Luzia-Homem se complementa com sua beleza de fêmea e 

permite que o discurso de donzela-guerreira seja legitimado. Para Beauvoir 

(1991), “No tempo em que se tratava de brandir [...], de enfrentar animais 

selvagens, a fraqueza física da mulher constituía uma inferioridade flagrante” 

(BEAUVOIR, 1991, p. 73). Em Luzia-Homem, a fraqueza feminina, por outro lado, 

é retirada, o que a deixa em grau de igualdade com os machos; fazendo com que 

a figura da donzela-guerreira desautorize o discurso patriarcal presente no 

discurso dominante. 

 O discurso narrativo, situado no período de 1878, tem em suas condições 

de produção discursiva uma sociedade patriarcal. Nesse contexto, o discurso 

utiliza um dos principais valores da figura masculina - a virilidade - demonstrada 

mediante a recorrência da força física, pois “Provar sua virilidade”, [...] “exige que 

o homem, com frequência, manifeste brutalidade, [...] e tenha reações rápidas e 

agressivas” (BADINTER, 1993, p.143). O discurso da personagem permite que 

identifiquemos tal perspectiva, quando a mesma faz uso da força física para 

confrontar o soldado Crapiúna. A figura do soldado corrobora para que a 

personagem Luzia seja o outro do gênero masculino, pois sob os músculos 

poderosos, o discurso de Luzia é o de fêmea frágil: “Sob os músculos poderosos 

de Luzia-Homem estava uma mulher tímida e frágil, afogada no sofrimento que 

não transbordava em pranto, e só irradiava em chispas fulvas, nos grandes olhos 

de luminosa treva” (OLÍMPIO, 1973, p. 23).  

 Sem dúvida, o discurso a respeito de machos e fêmeas influencia a 

maneira pela qual ambos devem se comportar em sociedade. Assim, os corpos 

submetidos a discursos produzem nos sujeitos consciência dos valores 

pertinentes a seu gênero, aos quais devem se adequar. Luzia, enquanto mulher 

com força masculina era vista com estranheza pelas demais do seu gênero 

“Mulher que tinha buço de rapaz, pernas e braços forrados de pelúcia crespa e 

entornos de força, com ares varonis, [...] deverá ser um desses erros da natureza 

[...]” (OLÍMPIO, 1973, p.24).  

Noutra perspectiva, a donzela-guerreira tem seu discurso de gênero 

feminino mantido, pois assume valores do gênero. Desse modo, a mesma 

sustenta o discurso que o gênero masculino é livre de sanções sociais 

relacionadas ao sexo.  O discurso produz uma sexualidade ainda vista como um 
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tabu, no qual a virgindade é um dos principais atributos femininos. Essa 

perspectiva deve-se ao contexto de produção da narrativa escrita no século XIX. 

Desse modo, percebe-se que o corpo da mulher influencia a sua situação em 

sociedade, já que esse é visto como um diferenciador entre machos e fêmeas, 

que, para tanto, devem obedecer a padrões sociais. Nesse contexto, o discurso 

narrativo faz uso do discurso biológico para produzir uma donzela-guerreira forte 

fisicamente e frágil psicologicamente. Assim, por meio da fragilidade psicológica, 

o discurso narrativo constrói a perspectiva de fêmea indefesa. 

Outro romance que se destaca na literatura sobre a donzela-guerreira é 

Dona Guidinha do Poço, de Oliveira Paiva (1965). O romance traz à cena literária 

a questão do adultério, assim Guida (Margarida), casada com Major Joaquim 

Damião (Major Quinquim) tem um amante por nome Secundino, que é sobrinho 

do marido. No romance em questão, existe a ausência de travestimento da 

personagem feminina com roupas masculinas. Em determinadas enunciações da 

narrativa, as ações de Guida são comparadas como pertencentes ao gênero 

masculino. 

 

Nadava de braça como os homens, e não como as mulheres, que 
trabalham com as mãos por debaixo d‟água, pelo instinto do pejo, 
e vão assim batendo com os pés à tona. [...] Amara à Margarida 
em demasia, creio, e o vigor nervudo e musculento da herdeira do 

marinheiro Reginaldo Venceslau era como um moirão (PAIVA, 
1965, p.16-19). 
 

Observamos que a narrativa se dedica ao relato de uma heroína que se 

desvia dos padrões tradicionais de mulher do século XIX. Com isso, desenvolve a 

figura de Guida, uma sertaneja bravia, que busca atender apenasàs suas 

vontades: “A Guida, mãos rotas, que fazia derramar ancoretas de vinho nas suas 

festas, senhora de suas ventas, coração bravio, essa era extremada no proteger 

ou no perseguir” (PAIVA, 1965, p.31). Ela possui certo traço voluntarioso, quase 

masculino, devidamente estimulado pela educação recebida do pai, desgostoso 

de não ter tido um filho homem.  

Guida assume seus desejos e sua sexualidade “Margarida era muitíssimo 

do seu sexo, mas das que são pouco femininas, pouco mulheres, pouco damas, e 

muito fêmeas” (PAIVA, 1965, p. 17). A incorporação do discurso masculino à 

personagem Guida permite a desconstrução da ordem legítima dos papéis 
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sexuais pré-estabelecidos, como evidencia Süssekind (1984): “O simples fato de 

tomarem a si encargos masculinos joga por terra à divisão sexual de papéis na 

sociedade do fim do século” (SÜSSEKIND, 1984 p. 148).  Guida é inserida numa 

esfera de atuação masculina, no âmbito do trabalho, do poder, da propriedade e 

se afasta das atribuições bem definidas de esposa e mãe. 

A personagem permite evidenciarmos a condição de mulher livre e rica no 

sertão do século XIX já que a protagonista é filha de um fazendeiro e herdou o 

patrimônio de seu pai “Margarida, isto é, a Guidinha [...]. Seu pai, o segundo 

Venceslau, capitão-mor da vila, possuía larga fortuna em gados, terras, ouros, 

escravos...” (PAIVA, 1965, p. 13). Através da personagem, observamos um dos 

tipos físicos de mulheres pertencentes às classes abastadas:  “ Não parecia 

contar já os seus trinta e cinco anos de idade. Os cabelos, tinha os de um 

castanho encrespado, e a pele lisa [...]” (PAIVA, 1965, p. 22).  

Dessa maneira, Del Priore (2001) aponta para dois tipos físicos 

predominantes entre as mulheres livres e fazendeiras do sertão. O primeiro seria 

composto por mulheres com o cabelo crespo, os lábios grossos, “a tez levemente 

amorenada”, essas representariam tipos miscigenados. O outro e mais comum 

incorporaria as mulheres de origem europeia. Assim, possuíam “o nariz regular, a 

fonte elevada” pescoço e cabelos finos “corridos, mas lustrosos”. 

As mulheres da classe abastada no sertão eram educadas para 

desempenhar o papel de mãe e para o trabalho doméstico, o qual incluía a 

orientação dos filhos, a costura, o bordado e a cozinha. No sertão, a preocupação 

com casamento era uma questão familiar. O casamento da elite era um acordo 

entre famílias.  Assim, após “as primeiras regras” (menstruação), se iniciava a 

procura por um pretendente. Consequentemente, as relações conjugais eram 

marcadas por fatores econômicos e políticos, sendo a afinidade da ordem dos 

sentimentos e sexual algo de menor importância para a realização matrimonial.  

Em Dona Guidinha do Poço, não há a preocupação da personagem em se 

casar cedo, como pode ser evidenciado no seguinte fragmento: “Margarida, isto é, 

a Guidinha, apesar de sua princesa, não casou tão cedo como era de supor. 

Parece que primeiro quis desfrutar a vidoca” (PAIVA, 1965 p.13). Ademais, a 

narrativa evidencia uma postura vedada à perspectiva do gênero feminino. 
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Senhora de seu destino, Guida, ao se sentir insatisfeita no matrimônio, busca nos 

braços de um amante a realização individual. 

  

Margarida às vezes sentia não poder casar bem, frisar, bem, dar 
certo com o esposo que recebeu no pé do altar. E nesses estados 
de alma se atirava ao homem, a ver se enfim encontrava essa 
felicidade tão falada, que não conhecera jamais (PAIVA, 1965, 
p.99).  
 
 

Os limites impostos à atuação dos corpos, no âmbito da sexualidade, são 

verificados, principalmente, quando a prática é o adultério feminino. O código 

matrimonial, como norma de conduta, introduz inúmeros ritos e interditos 

determinando as fronteiras entre o lícito e o ilícito, o puro e o impuro. A 

imposição de limitações à sexualidade no casamento, impostas pela moral cristã 

burguesa, induz os sujeitos a uma sexualidade controlada. Para a mulher, cabe 

o discurso de mãe-esposa, que atua contra a sensualidade, o desejo e a 

sexualidade. É atribuído ao gênero a virtude cerceadora ou o pecado punível. 

Em relação ao homem, apesar das imposições eclesiásticas e sociais 

condenarem o sexo fora do casamento, a moral é leniente; na medida em que o 

adultério masculino é aceito de forma corrente como prova de virilidade. 

Condenável apenas quando praticado pelo gênero feminino, o adultério 

não foi exclusividade do sertão nordestino. Entretanto, no sertão do século XIX, 

fatores específicos corroboravam para a prática como o desequilíbrio demográfico 

das regiões interioranas. O mercado matrimonial seria desvantajoso para um 

grande número de mulheres, cujo marido saía do sertão para morar em cidades 

litorâneas e formava novas famílias, como deixa claro Del Priore (2001): “Homens 

de prestígio e de boa situação social sempre tiveram possibilidade de constituir 

duas ou três famílias”, porque “era a vertente culta que intimidava os humildes” 

(DEL PRIORE, 2001, p. 269). Nesse contexto, homens mais velhos, detentores 

de poder social e financeiro, constituíam mais de uma família. As cunhãs ou 

amásias possuíam menor poder aquisitivo e com o relacionamento passavam a 

ter prestígio social, advindo do cargo exercido pelo “marido” e certo respeito 

principalmente se da união existissem filhos. No mais, a sociedade exigia da 

“cunhã” um comportamento adequado e comedido. Essa deveria “ser 
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conhecedora de seu lugar”, o qual não se confundia com o prestígio social da 

esposa legitima.    

O sertão nordestino do século XIX seria marcado por uma sociedade 

patriarcal e altamente estratificada entre homens e mulheres. Dessa maneira, 

prevaleciam as rígidas hierarquias, as quais se estruturavam a partir do poder 

aquisitivo, o gênero e a cor da pele. Nesse contexto, se legitimava uma ordem 

social, na qual o homem estaria acima de tudo, podendo ocupar a condição de 

fazendeiro, político ou doutor e mesmo mantenedor de várias mulheres e filhos.  

Em Grande: Sertão Veredas (1994), de Guimarães Rosa, Diadorim é outra 

personagem que integra a “galeria” das donzelas-guerreiras. A narrativa guarda 

em sua composição uma relação com a produção oral. Na estrutura oral, ocorre o 

lamento do pai por não ter um filho que o represente na guerra o que induz a filha 

a representá-lo como guerreiro, travestida de homem para não ser reconhecida. 

No romance em questão, não ocorre à apresentação desse espaço organizado 

anterior à condição de guerreiro. Tida, desde o início, como jagunço, a 

personagem não evidencia os laços familiares e da infância. Assim, apenas a 

morte da mãe e existência de um tio integram o quadro de memórias. 

A elaboração de Diadorim tem como operador principal a figura paterna 

“„Meu pai disse que não se deve de ter [...]‟ (...) – Meu pai é o homem mais 

valente deste mundo” (GUIMARÃES ROSA, p. 146). A composição dessa donzela 

se mostra especial, pois conta com a presença do pai no campo de batalha. No 

decorrer do romance, a relação entre ambos é ocultada pelo distanciamento e 

pelo segredo mantido entre pai e filha. Dessa maneira, o jagunço Reinaldo não é 

reconhecido por todos do bando como filho de Joca Ramiro. 

As roupas do guerreiro ajudam em sua composição. Vestida com calças de 

vaqueiro, que jamais retirava, Diadorim, com sua aparência física, afirma sua 

posição de macho dentro do bando.  É certo que o fato de se travestir de 

masculino, a faz assumir o pressuposto de que a vestimenta serve para 

materializar o discurso de gênero sobre o corpo. Nesse contexto, problematiza a 

relação entre o masculino e o feminino no tocante à inserção de valores histórico-

culturais, que delimitam o que deve ou não ser usado por determinado gênero; 

em reforço da ideia de que os trajes impõem significado sobre o corpo 

representado. 
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Os romances pontuados até aqui integram nosso estudo por 

compreendermos que servem de matriz para o nosso objeto de estudo Memorial 

de Maria Moura3. Atentamos principalmente para a questão da composição do 

corpo da donzela-guerreira. É perceptível que corpo e gênero obedecem a um 

discurso naturalizado, enquanto construções discursivas arbitrárias; na medida 

em que é somente no interior dos sistemas de representação das culturas que os 

corpos adquirem significado.  O corpo da Moura e das demais donzelas aqui 

estudos encerram constructos para uma tomada de poder. E, ao se travestirem, 

assumem uma espécie de rito em performance, em atenção ao lugar, 

previamente acordado pela representação social, constante do discurso patriarcal. 

Nesse contexto, observamos que o discurso da donzela está associado às 

heranças paternas.  

Maria Moura tem o discurso marcado por ensinamentos paternos. 

Sentimentos de admiração e respeito marcam a relação entre pai e filha. Com 

isso, na narrativa, a performance feminina tem como elemento motivador a 

memória das atitudes paternas. “É a força paterna a maior responsável pela 

elaboração das façanhas de Maria Moura, em forma de memorial. Essa figura 

intrínseca marca presença nos escritos de fatos memoráveis de Maria, tornando-a 

Moura” (VILALVA, 2004, p.35). Inúmeras vezes, referendada no romance, a 

personagem Pai é um dos legitimadores das ações da Moura. É por meio do Pai 

que ela toma conhecimento das histórias de família passadas entre os parentes 

do Limoeiro e os da Maria Preta. Ele também é a “voz” que conduz Maria Moura 

para a Serra dos Padres.  O discurso paterno adquire valor inquestionável, se 

materializando na própria verdade sobre as coisas: 

 

Eu tinha planejado a defesa e o incêndio, mas agora a minha idéia 
era vaga. Na primeira hora procurava só respirar bem fundo e 
tomar o cheiro daquela liberdade. Não me doía tanto quanto 
esperei o fogo na casa do Limoeiro; afinal agora tinha chegado a 
vez de cumprir o meu grande sonho. As terras da Serra dos 
Padres, tudo fresco, olho d‟água correndo entre as pedras. Pai 
falava tanto, era o mesmo que eu já tivesse visto. Tinha a questão 
com os posseiros; mas pelo que Pai dizia, o pior deles já tinha 
morrido; [...] (p.79). 

 

                                                           
3As citações referentes ao Memorial de Maria Moura, constam da 5. ed. São Paulo: 
Siciliano, 1992. 
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A conquista da Serra dos Padres é ambicionada tanto pelo Avô quanto pelo 

Pai de Maria Moura, passando a integrar posteriormente o desejo da heroína. A 

incessante busca das terras funciona como elemento que influenciará a 

composição da identidade da personagem, pois a procura a faz abdicar da 

condição de donzela presa a preceitos de classe e gênero e a molda como 

guerreira. Assim, as histórias contadas pelas figuras masculinas desde a infância 

conduzem-na em busca do poder, configurado na aquisição de terras. 

Já as outras terras, que a gente tinha certeza que eram nossas, 
ficavam nem eu sabia mais a quantas léguas, sertão adentro. E 
reaver essa posse era o sonho do meu avô por parte de pai, e 
depois de morto o Avô, passou a ser o sonho de Pai, filho dele 
(p.21). 
Deitada no mato, olhando as estrelas no céu escuro, eu ia me 
lembrando das conversas do Avô, os casos que ele me contava 
tantas vezes, tantas. Começou a contar quando eu era pequena e 
me deitava com ele, em noite de lua, na rede do alpendre. Depois 
eu já mocinha, ouvia os mesmos casos, repetidos já agora por 
Pai, às visitas, aos parentes. E muito mais explicados do que no 
tempo em que ainda eu não podia entender (p. 87). 
 
 

  A posse da terra exigirá de Maria Moura a perda da imagem de Sinhazinha. 

As indumentárias paternas participam também da nova imagem de Moura, como 

pressuposto inicial para a liderança sobre os homens. Entretanto, a formação de 

bando não se configura como uma constante na temática da donzela-guerreira; 

ainda que as escolhas a integrar uma sociedade marginal e, muitas vezes, 

criminosa, sejam características próprias das donzelas brasileiras, narradas neste 

tipo de narrativa. 

 Segundo Woodward (2003) “O corpo é um dos locais envolvidos no 

estabelecimento das fronteiras que definem quem nós somos, servindo de 

fundamento para a identidade, por exemplo, para a identidade sexual” 

(WOODWARD, 2003, p.15). Senhora de seu destino, Maria Moura é líder de seu 

bando e de seu corpo. A sexualidade da Moura é aflorada e nela seus desejos 

prevalecem, na medida em que as relações amorosas com as personagens 

masculinas são baseadas no desejo de poder “tinha que ter ouro para ter poder” 

(p. 177).  Porém, para adquirir poder, dentro dos espaços de representações de 

gênero, ela se veste de jagunço e toma para si o discurso masculino. A 

composição de sua imagem corporal está associada à de uma mulher de 
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natureza bravia; para tanto, alguns comparações com animais marcam a 

personagem: “uma onça” (p.50), “jaguatirica” (p. 51) ou “natureza de fera” (p.89). 

 No decorrer do romance, é perceptível que, em algumas passagens, a 

condição de mulher chefe de bando é indagada por parte da personagem, 

levando-nos à compreensão de um deslocamento dentro do âmbito de 

representação. Assim, em determinadas passagens, Maria Moura explicita a 

necessidade de uma presença masculina, que complementaria a feminina: “toda 

mulher quer ter um homem seu, como sua mãe lhe ensinava” (p.201). 

Certamente, as afirmativas de Maria Moura permitem que os paradigmas 

relacionados à ordem patriarcal sejam evidenciados como a submissão feminina 

“queria ter um homem me exigindo, me seguindo com um olho cobiçoso, com 

ciúme de mim, como se eu fosse coisa dele” (p.202). 

 A postura assumida pela Moura de chefe de bando não invalida sua 

identidade feminina. Com isso, lança questões sobre o casamento, rememora 

seus casos amorosos. Entretanto, seu desejo de poder e de comando a faz 

abdicar das funções sociais conferidas ao seu gênero “[...] eu tinha horror a 

casamento. Um homem mandando em mim imagine; logo eu, acostumada, 

imagine, desde anos a mandar em qualquer homem” (p.324).  A identidade 

feminina é construída, ao longo da narrativa, com discursos que representam 

socialmente o gênero masculino e feminino. Desse modo, a personagem, antes 

de se tornar a líder dos jagunços da Serra dos Padres, era Sinhazinha do 

Limoeiro, que, motivada por fatores de disputa de terras, se modifica para adquirir 

poder.  

 As relações amorosas de Maria Moura também são marcadas pela 

condição de mando. Dessa maneira, quando manteve contato amoroso com seu 

primo Duarte, o qual também integrava o bando, ela deixa clara a condição de 

chefe “[...] comigo, quando se tratasse de homem, tinha que ser sempre eu quem 

dava o sinal” (p.324). Em outra perspectiva, ocorre com a personagem Cirino; 

pois, embora haja resistência, Maria Moura chega a “sofrer de paixão por um 

homem” (p.337). Mas, quando este ameaça sua condição de hegemonia, não 

hesita em mandar matá-lo “foi um amor desesperado que doía e machucava; 

amor de dois inimigos, se mordendo e se ferindo, como se quisessem que aquilo 

acabasse em morte” (p.447).  
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 O corpo da mulher é atravessado por leis de poder, que determinam modos 

de vesti-lo e comportamentos a serem mantidos, “corpo desejado, o corpo das 

mulheres é também, no curso da história, um corpo dominado e subjugado, 

muitas vezes roubado, em sua própria sexualidade” (PERROT, 2004, p.76). Trata-

se de um corpo moldado para ser depositário de características, que o limitam, 

enquanto espaço de subjetividade, sem que sejam permitidas, com facilidade, 

outras identificações, além do discurso pré-estabelecido para o feminino, visto o 

corpo ser o elemento que materializa o sexo, delimitando o gênero. 

Entretanto, os aparelhos de regulação não são modelos totalmente 

fechados, o que permite modificações identitárias nas categorias 

homem/masculino e mulher/feminino. No mais, abre prerrogativa para que outras 

identificações de sexo e gênero possam ser criadas por este mesmo sistema. 

Maria Moura, assim, rompe com a repetição performática, no que tange à relação 

gênero-corpo e atributos sociais; sendo o seu corpo elemento de performance, 

que enseja um novo paradigma de gênero. 
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3 A DISCUSSÃO LEVANTADA POR BUTLER UM DIÁLOGO COM A 

NARRATIVA MEMORIAL DE MARIA MOURA    

Ser homem ou mulher antes de tudo [é 

ocupar] uma hierarquia, um lugar na 

sociedade, um papel cultural, e não [se 

trata de] um ser biologicamente oposto 

ao outro (BADINTER, 1993, p. 8). 

 

O objetivo do presente capítulo é analisar as concepções sobre mulher, 

corpo e atos performativos a partir da dialogo perspectiva de Judith Butler (2008), 

e a pertinência de tal assertiva, quando se constata em Memorial de Maria Moura 

(1998) de Rachel de Queiroz. A igualdade de gênero é um ideário que se vem 

debatendo há muito tempo e na atualidade ganhou destaque. Entretanto, ao 

adentrar na pós-modernidade, o próprio movimento feminista passa por 

transformações na composição de seu discurso identitário. As teorias que cercam 

o mundo pós-moderno exaltam a existência de um “eu” performativo.  O sujeito 

auto-sustentável que está no centro da metafísica ocidental, o qual instaura 

essencialidades, tem sido altamente criticado e destituído em favor de um 

identitário construído mediante práticas discursivas. Assim, propor o estudo sobre 

a temática do feminino é pensar as inúmeras representações que apontam para a 

(des) centralização de um sujeito tido por muito tempo como unívoco. Nossa 

posição espaço-temporal permite que construamos a concepção de que: 

 
Os signos „homem‟ e „mulher‟ são construções discursivas que a 
linguagem da cultura projeta e inscreve na superfície anatômica 
dos corpos, disfarçando sua condição de signos (articulados e 
construídos) atrás de uma falsa aparência de verdades naturais, 
ahistóricas (RICHARD, 2002, p.143).  
 
 

Entretanto as representações de gêneros, nem sempre foram pensadas a partir 

do pressuposto de que contemplariam construções discursivas. Desse modo, as 

primeiras teorias feministas não indagaram as premissas discursivas, que recaem 

sobre o uso dos termos: mulher, sexo e gênero.   

O polo negativo atribuído às mulheres, dentro da dualidade da metafísica 

ocidental homem-mulher, permite indagarmos os espaços de representação 

ocupados pelo sujeito do feminismo. As representações de gênero podem ser 
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compreendidas como construções ficcionais discursivas. Assim, tanto as 

concepções de sexo como de gênero são emoldurados discursivos, nos quais os 

sujeitos constroem suas identidades de maneira reiterada, a partir de atos 

performativos repetidos à exaustão. 

As propostas desenvolvidas por Butler são interessantes para o feminismo, 

pois permitem repensarmos o próprio conceito de mulher vigente nas teorias 

feministas anteriores. O pós-feminismo e os postulados da autora ganham 

repercussão a partir do livro Gender Trouble: Feminism and the subversion of 

Identity, publicado inicialmente em 1990, aqui utilizado em sua tradução para o 

português. Ela participa da chamada Teoria Queer, a qual tece críticas ao termo 

mulher adotado pelo feminismo como sujeito unívoco, bem como o emprego 

recorrente do sexo e do gênero como pontos centrais do feminismo e da 

heterossexualidade compulsória usada como paradigma do feminismo. 

O movimento feminista, em busca de representação política, fundamenta 

uma identidade para o seu sujeito, a mulher.  Butler argumenta a favor da 

problemática desenvolvida por tal feminismo, ao tentar construir uma identidade 

primária de mulher. Com isso, seria outorgado ao sujeito do feminismo uma 

limitação que possibilitaria a inviabilidade de pensar os sujeitos integrado sem 

contextos de representações identitárias distintas. Durante grande parte do 

movimento feminista, o sexo foi tido como elemento natural que serviria para a 

integração entre as mulheres; entretanto, a identidade em Butler passa a ser 

entendida em coalizão aberta, sem uma origem fechada. A autora procura 

desconstruir termos, em especial mulher e identidade. Entretanto ela faz a 

ressalva de que desconstruir a identidade não é desconstruir a política e que se 

deve tomar a identidade como elemento político, em vez de algo natural. 

A primeira crítica tecida por Butler está no âmbito do emprego do termo 

mulher, como categoria do feminismo. Parece, em uma primeira leitura, 

contraditória, a postura da autora, já que o termo mulher deu coesão ao 

movimento feminista na primeira e segunda ondas. No decorrer da teoria 

feminista, a mulher foi considerada um sujeito em busca de representação 

política. Entretanto, a autora entende a existência de uma contradição entre o 

termo política com a concepção de representação. Com isso, enquanto o termo 

política vai exigir unicidade do sujeito, no âmbito representacional, o termo mulher 
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ganha uma abordagem abrangente, pois requer a tomada das discrepâncias 

culturais. 

A busca por representação da mulher, enquanto sujeito político, permite 

maior visibilidade para o movimento. Butler (2008) não nega o sujeito do 

feminismo, mas lança questionamentos sobre sua delimitação prévia.  Nesse 

contexto, o sujeito do feminismo seria elaborado pela mesma estrutura da qual 

pretende se emancipar. A autora propõe a desconstrução do sujeito elaborado 

pelas teorias feministas, abrindo possibilidades para o pensamento dos modelos 

de identificação para as minorias não reconhecidos pelo sistema representacional 

do Ocidente. Assim, possibilita questionamentos sobre o sujeito representado a 

partir de uma identidade una 

 

É minha sugestão que as supostas universalidade e unidade do 
sujeito do feminismo são de fato minadas pelas restrições do 
discurso representacional em que funcionam. Com efeito, a 
insistência prematura num sujeito estável do feminismo, 
compreendido como uma categoria una das mulheres gera, 
inevitavelmente,múltiplasrecusas a aceitar essa categoria 
(BUTLER, 2008, p.21-22). 

   

 Nessa teoria, a construção do sujeito é dada por meio das relações de 

poder que tornam o processo de opressão contínuo, uma vez que é resultante 

das diferenciações e exclusões.  Com isso, o sujeito não é um construto fixo que 

sirva de partida, nem alcança um estado final, ele é apreendido por meio das 

constantes movimentações de poder.  O uso do termo “mulher”, como sujeito da 

teoria feminista, gera controvérsia à medida que propõe fixar uma identidade.  

Para a autora, definir o sujeito da teoria do feminismo como mulher é insuficiente, 

pois esse alguém vai além da delimitação que é imposta previamente pelo 

gênero.  A tentativa de universalização é inválida, pois o próprio conceito de 

gênero é mutável e acompanha os movimentos da História e as imbricações 

culturais das distintas sociedades. Esse também está relacionado com outras 

temáticas como classe, etnia e orientação sexual: 

 

[...] Se alguém „é‟ uma mulher, isso certamente não é tudo o que 
esse alguém é, o termo não logra ser exaustivo, não porque os 
traços predefinidos de gênero da „pessoa‟ transcendam a 
parafernália especifica de seu gênero, mas porque o gênero nem 
sempre se constituiu de maneira coerente ou consistente nos 
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diferentes contextos históricos, e porque o gênero estabelece 
interações com modalidades raciais, classistas, étnicas, sexuais e 
regionais de identidades discursivamente constituídas (BUTLER, 
2008, p.20).  
 

A tentativa de construção de uma identidade una, desprezando os limites 

impostos pelas culturas, é acompanhada pela configuração de um inimigo em 

comum: o patriarcado. Esse foi definido como o ponto de partida para a luta das 

mulheres e tomado equivocadamente como causa da opressão do homem sobre 

a mulher, em uma perspectiva homogênea e universalizante. Entretanto as teorias 

feministas que se enviesaram por esse pressuposto foram acusadas de utilizar 

mecanismos semelhantes ao do poder opressor para colonizar regiões e culturas 

diferentes da ocidental.  Assim, a busca de estabelecer um alvo em comum gera 

a utilização dos mecanismos do opressor, ao invés de estabelecer uma nova 

proposta. A problemática estabelecida pela universalização do patriarcado é dada 

na medida em que não se pensam as relações estabelecidas entre os gêneros 

nas distintas culturas e suas respectivas particularidades de dominação. 

A urgência do feminismo no sentido de conferir um status 
universal ao patriarcado, com vistas a fortalecer aparência de 
representatividade das reivindicações do feminismo, motivou 
ocasionalmente um atalho em direção de uma universalidade 
categórica ou fictícia da estrutura de dominação, tida como 
responsável pela produção da experiência comum de subjugação 
das mulheres (BUTLER, 2008 p. 21). 
 

 No mais, o feminismo, ao abordar o patriarcado como mecanismo de 

dominação histórica e responsável por não permitir a formação de uma identidade 

feminina liberta, o retira do âmbito histórico e o configura como um modelo 

hegemônico fechado, incapaz de sofrer transformações nas relações de poder, 

conferindo-lhe maior força e importância. Entretanto, há teorias que colocam a 

existência de um matriarcado anterior ao patriarcado. Essa postura de elaboração 

de uma narrativa pré-histórica é vista como uma proposta de justificativa para que 

o feminismo se volte em busca de uma feminilidade inata e genuína. Os fatores 

detectados permitem a saída do feminismo para o âmbito da abordagem cultural 

dada às questões de gênero, posteriormente.     

 A tentativa de institucionalização de um patriarcado universal foi 

abandonada pelo feminismo. Entretanto, tal vertente não adquiriu a mesma 

repercussão anterior, no que tange à elaboração de um sujeito, “mulher”, 
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generalizado. Embora tenha sido elaborada com o intuito de libertar as mulheres, 

a generalização identitária conferida ao termo não adquire êxito na medida que 

não leva em consideração outras formas de dominação. Desse modo, não se 

pode eleger um fator primário e atribuir a esse um grau de importância maior, 

negligenciando outros, para a abordagem da opressão também atravessada por 

sexo, classe, etnia ou orientação sexual.  

 A crítica à generalização das identidades gravita em torno da naturalização 

o que acarreta na imobilização dos movimentos que não comungam com os 

modelos representacionais legitimados pela sociedade ocidental. Para a autora, o 

sujeito do feminismo não necessita de uma unicidade identitária, expressando 

uma classe, uma raça, uma orientação sexual para que seja considerado 

completo. Ao contrário, a incompletude do termo permite a legitimação dos mais 

variados movimentos identitários. Butler (2008) afirma que o “nós” feminista é 

uma construção fantasística e a instabilidade deste “nós” põe em questão “as 

restrições fundantes, que pesam sobre a teorização política feminista, abrindo 

outras configurações, não só de gênero e corpos, mas da própria política” (p.208). 

A partir da aceitação do feminismo com relação ao sexo como natural e o 

gênero como cultural, a autora indaga se o gênero poderia apresentar rupturas ou 

se seria construído de modo inexorável por um determinismo social. A associação 

sexo/gênero contribui para a aparente identidade unívoca entre as mulheres. 

Nesse contexto, o sexo vai ser entendido como fator biológico e o gênero como 

construto cultural. Desse modo, o corpo sexuado é moldado pelo discurso cultural 

do gênero. A naturalização do sexo compreendido como anterior à lei e não 

influenciado pelo discurso cultural é completado pela subordinação do corpo ao 

discurso de gênero.  

Na perspectiva de Butler, sexo e gênero ganham uma nova abordagem. 

Esses são considerados construções discursivas culturais responsáveis pela 

instauração da dualidade entre os sexos. O gênero seria a forma encontrada pelo 

poder para legitimar a naturalização do sexo.  Ela propõe a ruptura com a 

concepção que o sexo é anterior ao discurso e intrínseco aos corpos, ele seria, 

antes, resultado da construção de gênero. Desse modo, a concepção de corpo é 

uma construção, na qual a cultura atribui significados que considera pertinentes. 
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A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se 
torna inteligível exige que certos tipos de „identidade‟ não possam 
existir- isto é, aquelas em que o gênero não decorre do sexo e 
aquelas em que as práticas do desejo não „decorrem‟ nem do 
„sexo‟ nem do „gênero‟. Nesse contexto, „decorrer‟ seria uma 
relação política de direito instituído pelas leis culturais que 
estabelecem e regulam a forma e o significado da sexualidade. 
Ora, do ponto de vista desse campo, certos tipos de „identidade de 
gênero‟ parecem ser meras falhas do desenvolvimento ou 
impossibilidades lógicas, precisamente porque não se 
conformaram às normas da inteligibilidade cultural. Entretanto, sua 
persistência e proliferação criam oportunidades críticas de expor 
os limites e os objetivos reguladores desse campo de 
inteligibilidade e, conseqüentemente, de disseminar, nos próprios 
termos dessa matriz de inteligibilidade, matrizes rivais e 
subversivas de desordem do gênero (BUTLER, 2008, p. 39). 
 

Butler (2008) amplia a concepção de gênero, mostrando que masculino e 

feminino não são categorias possuídas de antemão, mas efeitos que produzimos 

por meio da realização de ações especificas: “Gênero é a estilização repetida do 

corpo, um conjunto de atos repetidos dentro de uma estrutura rígida e reguladora 

que se consolida, com o passar do tempo, produzindo o que apresenta ser 

substância, uma espécie „natural‟ de ser” (p.33).  A concepção de Butler vai 

ampliar a percepção feminista tradicional que concebia o sexo como “natural”. Ela 

mostra que o tornar-se mulher de Beauvoir de O Segundo Sexo (1949) é 

constantemente construído e negociado em meio às práticas culturais “[...] O 

sujeito culturalmente enredado negocia suas construções, mesmo quando estas 

constituem os próprios atributos de sua própria identidade” (p. 206).  

 As formações de identidades coerentes estabelecidas por meio de práticas 

discursivas culturais regulamentam as verdades sobre os sexos e os gêneros, 

corroborando a fundação do desejo heterossexual. Esse impõe uma relação de 

oposição e características inatas presentes no feminino e no masculino.  Serve 

também para legitimar e invalidar identidades por meio da imposição de regras e 

significantes para as formas de sexualidade. Com isso, a heterossexualidade 

adquire o status de natural e de compulsória, contribuindo para a formação de 

uma sexualidade dualista, na qual masculino e feminino se diferenciam e se 

desejam, vinculando os termos sexo, gênero e desejo. A imposição de um 

dualismo no sexo tem como premissa deter a subversão da multiplicidade na 

sexualidade já que a aceitação afeta não somente o paradigma heterossexual, 

mas também o religioso e científico.  
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O poder parecia ser mais do que uma permuta entre sujeitos ou 
uma relação de inversão constante entre sujeitos e um Outro; na 
verdade, o poder parecia operar na própria produção dessa 
estrutura binária em que se pensa o conceito de gênero (BUTLER, 
2008, p. 08). 
 

 Sexo, gênero e sujeito, na concepção Butler, não existem previamente, não 

constituem um dado como tenta impor a elaboração de uma identidade, eles são 

construídos por meio de um constante devir como performatividade sob a 

recorrência de processos regulatórios responsabilizados por fixar a coerência 

estabelecida pela cultura no que diz respeito ao sexo e gênero. O gênero adquire 

o atributo de performático, pois constrói a identidade que lhe é proposta. Essa 

construção permanente não é parte de um sujeito preexistente, já que o sujeito 

não deve ser compreendido como finalizado. A concepção de gênero é dada 

como construto elaborado pelas formas de poder e se mantém através de práticas 

regulatórias e repetitivas, que impõem uniformidade no comportamento, porém 

cabe saber como seriam dadas as práticas subversivas, que problematizam a 

identidade estabelecida para a regulamentação da sexualidade. 

 Portanto, integrar um gênero resulta de um processo de naturalização, em 

que os prazeres corporais são definidos de acordo com os paradigmas impostos 

ao gênero. Os prazeres se tornam atribuídos a corpos moldados que asseguram 

as especificidades do gênero.  As identidades heterossexuais legitimam partes do 

corpo pertinentes ao prazer, invalidando outras. Desse modo, a 

heterossexualidade compulsória também regulamentaria os prazeres tidos com 

impossíveis. A compreensão do prazer no paradigma da heterossexualidade está 

ligada à instauração, na ordem cultural, de que órgãos sexuais femininos e 

masculinos ditam o desejo natural entre os sexos. Essa concepção, na qual o 

desejo está atrelado à anatomia dos sexos, delimita o prazer, acarretando na 

interpretação da homossexualidade como ilegítima. 

  

Nesse sentido, o que constitui a fixidez do corpo, seus contornos, 
seus movimentos, será plenamente material, mas a materialidade 
será repensada como o efeito do poder, como o efeito mais 
produtivo do poder. Não se pode, de forma alguma, conceber o 
gênero como um constructo cultural que é simplesmente imposto 
sobre a superfície da matéria - quer se entenda essa como o 
„corpo‟, quer como um suposto sexo. Ao invés disso, uma vez que 
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o próprio „sexo‟ seja compreendido em sua normatividade, a 
materialidade do corpo não pode ser pensada separadamente da 
materialização daquela norma regulatória. O „sexo‟ é, pois, não 
simplesmente aquilo que alguém tem ou uma descrição estática 
daquilo que alguém é: ele é uma das normas pelas quais o 
„alguém‟ simplesmente se torna viável, é aquilo que qualifica um 
corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural 
(BUTLER, 2000, p. 111). 
 

As relações entre corpo e prazer no âmbito feminino ainda se atrelam à 

maternidade. A concepção de corpo moldado para a maternidade é criticada por 

Butler, a partir dos postulados de Kristeva, que considera o corpo materno 

anterior ao discurso. A teoria de Kristeva (1989) tende a explicar a subversão 

feminina ligada à lei paterna, a partir das premissas da psicanálise lacaniana. 

Essa concepção é rebatida por Butler para quem o corpo é um dado prévio, no 

qual a cultura se fundamenta e elabora significados.  

A construção discursiva sobre o corpo materno surge como uma estratégia 

das relações de poder. Essas, ao mesmo tempo em que produzem o que a 

cultura conhece como corpo, colocam-no fora do âmbito de atuação do discurso. 

O corpo surge como decorrente do sistema de regulamentação da sexualidade, 

no qual o corpo feminino é projetado para a maternidade. A maternidade é o 

destino final para o corpo feminino, fazendo parte de sua essência, sendo o maior 

desejo da mulher. A maternidade, como essência feminina, é combatida a partir 

da primeira e segunda onda do feminismo.  

O pensamento de Butler é influenciado pelas concepções foucaultianas, as 

quais relacionam sexualidade a poder. Nesse sentido, ambos comungam da 

perspectiva de que a sexualidade não é compreendida anterior ou posterior à lei. 

Entretanto Butler realiza críticas a Foucault, principalmente, ao livro História da 

Sexualidade: a vontade de saber (1992), no qual é apresentada a história da 

hermafrodita francesa Herculine Barbin. Para a autora, existe uma contradição 

nos textos foucaultianos a quem ela acusa de “romancear” a história de Herculine.  

Ao nascer, Barbin foi registrada pertencente ao sexo feminino, entretanto 

depois de um longo período, entre consultas médicas e reconhecimento clerical, 

foi autorizada a mudar de sexo, passando então a integrar o gênero masculino. 

Os questionamentos foucaultianos incidem sobre a necessidade da definição de 

um sexo para Herculine. A princípio, Butler compreende que Foucault coloca sua 
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análise nas estruturas de poder responsáveis pela estruturação da sexualidade. 

No entanto, a autora condena a postura assumida por Foucault quando postula 

que Herculine viveu a experiência de uma sexualidade livre da estratégia das 

identidades.    

No decorrer do livro História da Sexualidade: a vontade de saber (1993), a 

construção do sexo, é tida como estratégia para controlar e regulamentar a 

sexualidade. Nesse contexto, a sexualidade serve para unificar de maneira 

artificial as inúmeras funções sexuais que não estão a princípio relacionadas.  O 

sexo recebe uma designação que o coloca em uma posição inicial, uma essência, 

da qual derivam os diferentes desejos, as sensações e os prazeres. Com isso, 

sobre cada sexo recairiam prazeres específicos.  

Contestando a sexualidade, o uso do sexo como causa primeira, como 

motivador de uma sexualidade, Foucault trata o sexo como consequência e não 

origem. Na perspectiva do autor, a sexualidade pode ser compreendida como um 

sistema histórico complexo sobre o qual as estruturas de poder atuam, formando-

o com a função de determinar as identidades sexuais, para que as relações de 

poder sejam perpetuadas.  A perspectiva do sexo como essência vai permitir que 

ele seja visto como imutável e não construído por meio das relações de poder.  

Foucault usa o caso Herculine para analisar a regulamentação da 

sexualidade, quando os discursos biológicos são inviabilizados de conferir uma 

classificação sexual. Nesse sentido, o corpo do hermafrodita é tido como contrário 

à regulamentação do modelo dualista de identidade. A incapacidade de definir um 

sexo faz consequentemente com que os significados conferidos ao corpo sejam 

questionados.  Assim, os prazeres de Herculine não estariam relacionados ao 

sexo.  Nesse contexto, pode ser percebido, em Foucault, um processo de 

emancipação. Entretanto, Butler observa que o pensamento do autor não 

desvincula totalmente o sexo do naturalismo, mas evidencia que o mesmo gera 

uma multiplicidade sexual primária. A crítica de Butler incide sobre a avaliação 

emancipatória, de liberdade sexual dada à história de Herculine. 

Para Butler, a subversão da sexualidade, no caso de Herculine, não 

poderia ser tomada como a mais radical já que, no caso, não estaria ausente uma 

identidade sexual. Nos boletins médicos utilizados nas publicações de Foucault 

sobre a hermafrodita, não existe um dado que possibilite afirmar que Herculine 
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tenha feito menção de maneira explicita à sua anatomia. Nos boletins, Herculine 

evidencia para os médicos a existência de um pequeno pênis e um clitóris grande. 

Além disso, os médicos pontuam a ausência de vagina e seios.  Mais tarde, em 

idade adulta, Herculine vai assumir um romance com uma moça de nome Sara. 

Entretanto, após procurar um médico para falar sobre seu estranhamento genital 

e um padre para confessar seu envolvimento com Sara, sua história ganharia um 

novo rumo. Assim, foi obrigada a terminar com Sara e ganhou das autoridades a 

possibilidade legal de assumir a identidade masculina, passando a se chamar 

Abel Barbin.  

Para Butler, atribuir a Barbin uma identidade sexual livre de qualquer 

norma institucionalizada, se torna difícil, tendo em vista que ela ou ele recebeu a 

educação destinada às mulheres da época, da qual constava a leitura de livros 

clássicos e a fundamentação religiosa cristã. Nesse contexto, o caso de Herculine 

pode ser analisado, observando práticas sociais que levariam a esse tipo de 

sexualidade e às implicações que o poder exerce sobre os sujeitos. Em outra 

perspectiva, Herculine também pode ser analisada a partir dos dados biológicos, 

justificando sua masculinidade a partir do interesse dela por mulheres.   

A dificuldade em aproximar seu sexo do desejo reside na dificuldade de 

compreender o corpo hermafrodita dentro do discurso biológico. Com isso, a 

transgressão sexual cometida por Herculine está associada ao corpo. O sexo 

então não se distancia do pressuposto de essência, de “natural”, de anterior ao 

discurso. O corpo de Herculine não foge aos padrões da dualidade sexual. 

Entretanto, o que causa questionamentos é justamente sua inserção tanto na 

categoria entendida como masculina como na feminina. A subversão vai decorrer 

da constatação de que o sexo não é decorrente dos elementos biológicos.  

As questões sobre sexo e gênero retomam a teoria de Butler a partir dos 

postulados de Beauvoir e Monique Wittig. A primeira aborda a sexualidade 

ancorada a uma concepção materialista, um fato concreto, a segunda, por sua 

vez, a considera como uma criação, cujo objetivo principal é manter o controle 

social. Os postulados de Beauvoir são amplamente divulgados durante a segunda 

onda do movimento feminista, recebendo uma espécie de síntese na frase “não 

se nasce mulher, torna-se mulher”. Para ela, a mulher é uma categoria decorrente 

da cultura. Assim, conforme a cultura apresenta transformações e o termo mulher 
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sofreria alterações. Para Beauvoir não se nasce com um gênero, mas ele é 

adquirido por meio dos discursos culturais. Entretanto, ao abordar o paradigma do 

sexo, Beauvoir ainda o coloca no âmbito da ordem da natureza. Esse não 

receberia qualquer interferência da cultura, conservando antes seu inatismo e 

imutabilidade. 

A particularidade da teoria de Beauvoir procede da independência entre 

sexo e gênero. Assim, o sexo não influenciaria de maneira direta na escolha do 

gênero, somente a cultura teria a prerrogativa de induzir o gênero e sua 

mutabilidade. A construção do gênero não incidiria sobre o corpo, mas seria 

resultado da construção cultural. Wittig, ao retomar o pensamento de Beauvoir, 

vai atribuir uma nova perspectiva para a compreensão do sexo, destituindo-o do 

paradigma da ordem natural.  O sexo ganha uma dimensão política a qual 

contribui para a imposição de uma sexualidade, necessariamente, reprodutiva. 

A dualidade masculino e feminino serve para instituir a heterossexualidade 

como um padrão social. O sexo, para Wittig, é naturalizado, mas não é algo 

natural. Nesse sentido, vai usar o lesbianismo como modelo de sexualidade que 

desestabiliza as categorias de sexo e gênero.  A compreensão do feminino 

somente adquire significado, levando em consideração o dualismo que a opõe ao 

homem, como paradigma da heterossexualidade. A lésbica não dependeria do 

dualismo já que repudia a heterossexualidade. Ela ultrapassaria a sexualidade 

regulamentada a partir do sexo e o fato de haver rejeição pelo masculino 

mostraria a fragilidade das categorias construídas culturalmente.  

Cabe ainda salientar que, para Wittig, existe apenas o sexo feminino. O 

masculino não caberia dentro de uma classificação de sexualidade, pois ser 

sexuado é ser particularizado e o masculino é uma pessoa universal.  Na proposta 

de Wittig, o sexo é um dado artificial e proporcionador de unidade.  A 

artificialidade conferida ao sexo está relacionada ao processo de fragmentação do 

corpo e ao uso de determinadas partes que asseguram a manutenção da 

sexualidade dualista.    

Wittig contesta a heterossexualidade compulsória e a compreende como 

sistema criado historicamente com a função de a heterossexualidade legitimar o 

discurso hegemônico masculino.  Ela é elaborada, performaticamente, por meio 

da linguagem, a qual permite a perpetuação de um discurso hegemônico que se 
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transforma em verdade inexorável.  No âmbito linguístico, a autora pontua duas 

possibilidades para a compreensão da heterossexualidade.  

A primeira tem como propósito afirmar a universalidade e a segunda institui 

um sistema hierárquico, no qual alguns sujeitos são legitimados a discursar e 

outros são deslegitimados.  A repetição dos discursos sobre a sexualidade acaba 

por torná-la prática naturalizada como que à parte do circuito discursivo. Nesse 

contexto, o sexo surge como mecanismo de dominação, amparado em uma 

performance institucionalizada, que origina e regulamenta a sexualidade aceitável 

na cultura. 

A linguagem, na perspectiva de Wittig, adquire grande importância, pois é 

responsável por concepções, que produzem a subversão dos corpos por meio da 

imposição dos significados. Através das discrepâncias dos sexos produzidas pela 

língua, chega-se à construção de um sujeito universal masculino, que relega o 

feminino a ser o outro. Com isso, os mecanismos de poder presentes na língua 

são apropriados pelo homem, perdendo a possibilidade de serem compreendidos 

como proveniente da natureza. A superação feminina do discurso hegemônico 

masculino decorreria do agir coletivamente e de maneira alheia aos modelos 

sexualmente instituídos. 

Butler evidencia que Wittig entende a língua como uma unidade 

compartilhada entre os falantes como seres anteriores ao sexo e à própria língua. 

Ainda, para Wittig, ocorreria a universalização da heterossexualidade como 

mecanismo de dominação sem considerar as particularidades culturais.  Dessa 

maneira, Wittig recorreria aos parâmetros de universalização, os quais critica para 

fundamentar sua teoria. Assim, ao apontar a ruptura com os parâmetros sexuais, 

como forma de superação feminina, faz entender, por exemplo, que há somente 

uma alternativa para a mulher transformar-se: em lésbica. 

Diante do apresentado na teoria estudada a homossexualidade é instituída 

como paradigma do feminismo. Wittig, na tentativa de deter a heterossexualidade, 

apresenta como proposta a homoafeitividade. Entretanto, ao propor esse 

procedimento, acaba por originar uma problemática no interior da teoria feminista, 

que é a exclusão das heterossexuais. Na teoria de Wittig, o homossexualismo 

passaria ao status de compulsório e o dualismo homem/mulher seria substituído 

pelo paradigma homossexualismo/heterossexualismo. 
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Butler pontua que Wittig propõe a desconstrução do sexo, por meio das 

rupturas das unidades e das relações de poder sobre os corpos. Entretanto, 

acaba por apontar uma única saída para o feminismo, ou seja, a substituição de 

um paradigma heterossexual por um homossexual, pois se são modelos de 

relações, terão o mesmo papel de estabelecer e legitimá-las, desconsiderando 

outras possibilidades. Os questionamentos sobre a subversão da identidade da 

lésbica não representa uma ruptura total na teoria de Butler; tendo em vista que 

na teoria da autora a sexualidade e o poder estão imbricados. Desse modo, a 

identidade sexual da lésbica é tão construída quanto os modelos de sexualidade 

dualista. As relações homoafetivas também obedecem a discursos e não podem 

ser tomadas como identidades sexuais independentes.  

A teoria da autora vai problematizar as distinções instituídas entre sexo e 

gênero, as quais contribuem para a formação de identidades generalizadas e para 

a construção do discurso de naturalização do sexo em relação ao corpo. A 

estrutura do corpo tomada como anterior ao discurso e dotado de inscrições 

culturais pode ser compreendida como oriunda do discurso cristão e, 

posteriormente, do pensamento cartesiano. Desse modo, o mito criacionista 

contribui para a instauração da dualidade e posteriormente a desvalorização da 

mulher no social.  

Descartes, no século XVII, propõe uma visão racionalista, afirmando a 

autonomia do pensamento em relação ao corpo. Com isso, as diferenças de sexo 

passariam a ser secundárias. Os cartesianos instauram uma ruptura, tendo por 

base a razão, incluindo a mulher, enquanto ser humano, mas assexuado. No 

entanto, não romperam com a dualidade histórica construída entre razão, 

qualidade masculina, versus sensibilidade, como atributo feminino. O modelo 

cartesiano teria suas fundamentações pautadas em dualismos como 

cultura/natureza e mente/corpo. No dualismo mente/corpo, o último dos pares não 

teria maior valor que o primeiro.   

O pensamento cartesiano é reforçado pela biologia do século XIX, que 

propõe a teoria ovariana, na qual a anatomia sexual distinta servia para afirmar a 

desigualdade entre os gêneros. As diferenças biológicas serviram para que os 

poderes e deveres do gênero fossem mantidos por códigos tidos como naturais, 
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que reforçaram, durante muito tempo, o discurso hegemônico masculino, no qual 

o feminino é visto, através de uma identidade de gênero dada pela maternidade.  

 

Quando se legitimava a exclusão com base na diferença biológica 
entre homem e mulher, estabelecia-se que a „diferença sexual‟ 
não apenas era um fato natural, mas também uma justificativa 
ontológica para um tratamento diferenciado no campo político e 
social (SCOTT, 2000 p.27).  

 

As estratégias identitárias acabam por impor os limites de atuação da 

sexualidade e, às vezes, ditam também a ação dos corpos. Dessa maneira, as 

identidades se formam a partir das restrições presentes nos discursos 

hegemônicos sobre sexo e sexualidade, monitorados pelo poder. As identidades 

legitimadas excluem algumas categorias, criando, dessa forma, o Outro, ou os 

Outros.  A recusa pelo Outro consolida identidades e as controla. Assim, a 

estabilidade, que torna viável a manutenção do interno e do externo, é imposta 

pela cultura, mantenedora da ordem, com o uso da sanção para que aquela não 

seja violada e, consequentemente, a diferenciação seja mantida. 

O discurso sobre a sexualidade naturalizada sugere uma identidade prévia, 

construída de forma clara sem correlação com as estruturas de poder. Porém, a 

identidade surge no pensamento de Butler, como elemento originado da cultura, 

que se utiliza do discurso e dos sinais produzidos pelos corpos. Butler 

compreende os corpos como performativos, tendo em vista que são atos que 

produzem suas realidades. As estruturas de poder originadas e mantidas por 

meio dos gêneros, que adquirem a aparência de intrínsecas ao ser humano, se 

estabelecem como meras ilusões responsáveis pela regularização e controle da 

sexualidade. Desse modo, o gênero é deslocado de sua categoria de criação 

política para a noção de essência, própria do sexo.  

No pensamento butleriano, a integração do sujeito a determinado gênero 

surge como uma fantasia registrada na superfície dos corpos.  Assim, não seria 

permitida a construção de uma verdade com relação ao gênero, ainda que 

também não se possa considerá-lo como algo falso; passando a ser 

compreendido como produto de um discurso identitário, instaurado pelo poder a 

partir de um determinado momento.  O movimento de gênero em relação à 

performance é explorado, tomando as representações identitárias das drags. A 
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paródia, realizada pelas drags, põe em xeque a identidade primária conferida ao 

gênero, que deve atuar segundo o sexo que lhe é imposto.  

A paródia ocorre na ruptura entre a anatomia da drag e o gênero que está 

sendo reproduzido.  O rompimento percorre as questões que ligam o sexo ou a 

anatomia, à identidade, que deveria ser apresentada pelo gênero e o que é 

realmente reproduzido. Assim, a discordância é instaurada entre o sexo e o 

gênero e entre o gênero e a performance. Nesse sentido, a coerência entre sexo 

e gênero estabelecida, tendo por base a heterossexualidade e a reprodução, é 

rompida para originar uma concepção desnaturalizada dos dois, através das 

performances.  

As performances, que fogem ao modelo dualista de gênero, permitem a 

construção de identidades mais fluidas, pois desestabilizam a noção essencialista 

de gênero. Evidentemente, as paródias seguem as noções hegemônicas 

institucionalizadas, mas as desautorizam, por meio da ruptura do discurso da 

desnaturalização daquelas. Nesse contexto, o gênero passa à condição de 

construção histórica da cultura, preso a significados impostos a sujeitos a partir de 

uma série de imitações, de repetições, responsáveis por causar a sensação de 

algo previamente estabelecido. Entretanto, é importante tomar o elemento paródia 

de maneira crítica a fim de perceber o que faz dela uma repetição, que causa 

distúrbio na naturalização do gênero e o que a torna mera reprodução da cultura 

hegemônica.  

O corpo, na perspectiva de Butler, vai ser compreendido como uma 

superfície, cujos limites e grau de permeabilidade serão regulados pelo poder. No 

mais, o corpo recebe significados que são impostos pelo gênero, por meio da 

hierarquia da heterossexualidade. Não seria possível afirmar que um gênero 

constitui o interior dos corpos. Os gêneros dos corpos, de acordo com a autora, 

são tão numerosos quanto os mais variados estilos de carnes. O gênero vai ser 

compreendido como um ato, pois, para se estabelecer, se torna necessária a 

repetição, por inúmeras vezes, de uma determinada performance. As exclusões 

performáticas legitimam o gênero e atribuem a ele aspecto de naturalidade. 

A existência de corpos públicos corrobora para a estilização do gênero e 

dos significados que dele decorrem.  O caráter temporal e coletivo confere 

legitimidade aos atos, que estilizam o gênero. Nesse contexto, a performance vai 
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contribuir para a manutenção do dualismo do gênero, de maneira estratégica, 

para que os sujeitos sejam interpelados por um discurso consolidado.  Para 

Butler, não cabe ao gênero uma identidade estável, na qual os atos irão decorrer 

de forma natural, mas ele é construído historicamente a partir de uma série de 

atos. Dessa forma, irá produzir um determinado estilo no corpo. A repetição dos 

atos estilizados, ao longo do tempo, permite a formação da identidade de gênero. 

Porém, no momento em que a arbitrariedade dos atos passa a ser contestada, 

propicia a mudança nas relações de gênero e a repetição dos atos vai se mostrar 

inconstante, o que permite pensar o gênero a partir das relações de poder. 

 O gênero, tomado como construto de um ato performativo, ratifica a 

inexistência de uma identidade anterior. A “Verdade” instalada no interior dos 

sistemas de representação com relação ao gênero, que legitima alguns e 

deslegitima outros, é desabilitada em seu modelo hegemônico de sexualidade. As 

superfícies dos corpos, em uma abordagem tradicional, tendem a naturalizar as 

questões relativas ao gênero. No entanto, as performances também atuam na 

superfície dos corpos, desnaturalizando os modelos existentes de sexualidade. 

 Nesse contexto, as paródias irão se estabelecer como um recurso 

subversivo, o que permite que o chamado real passe a ser tomado como um 

efeito, abalando as estruturas de gênero, coma consequente, expansão de suas 

categorias. No mais, a identidade primária de gênero, interiorizada no corpo, é 

indagada. A repetição dos atos performativos não é dada mediante escolha, mas 

origina-se da necessidade de assegurar a reprodução das identidades. Portanto, 

a performatividade não decorre da possibilidade ou não de repetir, mas leva em 

consideração a forma pela qual a repetição irá ocorrer para que as regras de 

gênero admitam um deslocamento, levando à multiplicidade dos gêneros: 

 

A performatividade não é, assim, um „ato‟ singular, pois ela é 
sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de normas. E 
na medida em que ela adquire o status de ato no presente, ela 
oculta ou dissimula as convenções das quais ela é uma repetição. 
Além disso, esse ato não é primariamente teatral; de fato, sua 
aparente teatralidade é produzida na medida em que sua 
historicidade permanece dissimulada (e, inversamente, sua 
teatralidade ganha uma certa inevitabilidade, dada à 
impossibilidade de uma plena revelação de sua historicidade). Na 
teoria do ato da fala, um ato performativo é aquela prática 
discursiva que efetua ou produz aquilo que elanomeia que de 
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acordo com o relato bíblico do performativo, isto é, „que se faça a 
luz‟, parece que é em virtude do poder do sujeito ou de sua 
vontade que um fenômeno é trazido, ao nomeá-lo, à existência 
(BUTLER, 2000, p. 121).  
 
 

Certamente, a narrativa Memorial de Maria Moura4 (1992), corrobora para 

se pensar os limites da construção discursiva em torno do sexo e do gênero, já 

que as práticas discursivas de Maria Moura não comungam com as impetrações 

discursivas, que surgem por meio da subordinação do corpo ao sexo. Na 

narrativa, as mudanças da heroína estão atreladas ao desejo de poder. Para 

tanto, a personagem vai se apossar do discurso patriarcal vigente no período 

literário representado e a sua masculinização ocorre no âmbito pré-discursivo por 

meio da opção do uso de trajes inapropriados ao seu gênero. Embora, 

discursivamente, não ocorra a ruptura da tríade sexo-gênero-desejo, será a 

busca incessante por poder da personagem estabelecida na relação com o 

masculino, que se possibilita verificar a construção do corpo, do sexo e do 

gênero, como pressupostos discursivos. A identidade, no âmbito do gênero, tem 

como alicerce a heterossexualidade compulsória, que relaciona sexualidade à 

reprodução da espécie. Para a manutenção do discurso da heterossexualidade 

compulsória as  categorias sexo-gênero-desejo que devem atuar de maneira 

imbricada em favorecimento dos parâmetros estabelecidos no interior do sistema 

dualista; no entanto, mesmo sob forças coercitivas, os corpos ainda são capazes 

de promover a quebra de paradigma, favorecendo a ruptura da estrutura dualista 

proposta para o gênero. As significações embutidas nos corpos, por meio de atos 

e gestos tidos como inerentes a uma essência, ligada à ordem do intrínseco, são 

questionados à medida que são percebidos como superficiais.  

 O corpo da Moura é elemento de transição, de lutas pelo poder, no qual, 

as práticas do discurso sobre a sexualidade, são reiteradas: 

 

[...]. Eu queria era coisa grande; era poder na minha mão. Eu 
sentia (e sinto ainda) que não nasci pra coisa pequena. Quero ser 
gente.  Quero falar com os grandes de igual para igual. Quero ter 
riqueza! A minha casa, o meu gado, as minhas terras largas. A 

                                                           
4 As citações referentes ao Memorial de Maria Moura constam da 5. ed. São Paulo: Siciliano, 

1992. 
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minha cabroeira me garantindo. [...] Quero que ninguém diga alto 
o nome de Maria Moura sem guardar respeito. E que ninguém fale 
com Maria Moura – seja fazendeiro, doutor ou padre, sem ser de 
chapéu na mão (p.124-125). 
 

No romance, é observado que a ação da Moura está atrelada ao discurso 

patriarcal, com isso são buscados os ensinamentos e os modos de 

representações masculinas.  A personagem faz referência ao pai durante toda a 

narrativa, enfatizando os valores paternos os quais não são representados pela 

força física, mas pela agilidade diante das situações. A morte do pai influencia o 

destino da personagem: “ Ai, Pai, se o senhor não tem morrido a vida nossa seria 

tão diferente. Talvez eu já estivesse casada, dormindo nos braços de meu 

marido” (p. 227). No Sertão, a garantia de um bom casamento devia-se ao capital 

paterno. A ausência paterna promove um déficit nas relações sociais, com isso a 

personagem é isolada socialmente: “[...] na casa dos fazendeiros ricos, ninguém 

me convida, depois que Pai morreu, eu fiquei moça e mãe caiu na boca do povo” 

(p.62). No mais, o matrimônio da mãe de Maria Moura com Liberato de maneira 

não oficializada e com sua morte posteriormente, intensifica a impossibilidade de 

um bom casamento. Outro fator é a ausência de documentação que assegure a 

herança paterna.   

 

O pior é que eu, tal como Mãe, não queria assinar nada. Ademais, 
em se tratando das escrituras do Limoeiro, eu não podia mesmo 
assinar coisa nenhuma. Estava tudo em demanda com os primos 
das Marias Pretas. Eram três as partes dos herdeiros do Limoeiro; 
e cabendo a cada um dos irmãos, filhos do meu avô materno. 
Esse inventárioandava em juízo para mais de vinte anos. A gente 
ocupava o sítio na raça. Pai dizia que o direito era nosso e, até 
então, ninguém tinha conseguido nos tirar de lá (p. 21). 
 

O matrimônio, na sociedade em questão, é bastante valorizado e as relações de 

concubinato geram estranhamento. Assim, a união da mãe de Maria Moura com 

Liberato não recebia aceitação social. 

 

A amizade com Liberato, Mãe nunca escondeu de ninguém, era 
mesmo amigação de porta aberta. „E nas vistas da filha mocinha, 
imagina que bom exemplo!‟ Uma antiga amiga de Mãe defendia: 
„Mas antes do finado marido se acabar, ela era boa mãe de 
família, até devota. [...] Outra comadre de Mãe veio também me 
contar, se benzendo: „Aquelas galinhas velhas, encruadas, 
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pensam que o amor fora do casamentotem que ser coisa do 
demônio (p.33). 

 
A mulher do século XIX era excluída da vida pública e “criada” para o 

casamento. A participação feminina era restrita ao setor privado.  Segundo Del 

Priore (2001): 

No sertão nordestino do século XIX, a mulher de elite, mesmo 
com um certo grau de instrução, estava restrita à esfera do 
espaço privado, pois a ela não se destinava a esfera pública do 
mundo econômico, político, social e cultural. A mulher não era 
considerada cidadã política (p. 251). 
 

  Del Priore (2001) evidência que,no Sertão nordestino, eram atribuído às 

mulheres, comportamentos, posturas, atitudes e pensamentos próprios para o 

gênero. Esse território no século XIX seria marcado por uma sociedade patriarcal 

e altamente estratificada entre homens e mulheres, em que prevaleciam rígidas 

hierarquias, atreladas ao poder aquisitivo, gênero e cor da pele. No  Sertão do 

perído citado se legitimava a seguinte ordem social: em primeiro lugar e acima de 

tudo estaria o homem, o qual poderia ocupar a condição de fazendeiro, político ou 

doutor. Em seguida, viriam as mulheres, as quais poderiam integrar as categorias 

iniciais de: senhora, dama, dona fulana ou apenas dona. Ainda no âmbito do 

gênero feminino, poderiam ser cunhã, roceira ou escrava. 

Além disso, no Sertão, ser filha de fazendeiro, branca e herdeira de 

escravos, gado e terras seria o ideal de mulher. As mulheres da classe abastada 

eram educadas para desempenhar o papel de mãe e para o trabalho doméstico o 

qual incluía a orientação dos filhos, a costura, o bordado e a cozinha. A 

preocupação com casamento era uma questão familiar. O casamento da elite era 

um acordo entre famílias.  Assim, após “as primeiras regras” (menstruação) se 

iniciava a procura por um pretendente, sendo as relações conjugais marcadas por 

fatores econômicos e políticos. Com isso, o âmbito sexual e dos afetos 

radicavam-se em menor importância para a realização do matrimonial.  

A vida matrimonial era introduzida como um valor significativo para o 

gênero feminino e o seu não alcance consistiria em um fracasso para a mulher 

como pode ser evidenciado no seguinte trecho “inculcavam na vida feminina a 

noção da valorização da vida matrimonial e, ao mesmo tempo, imprimiam-lhe uma 

profunda angústia, caso ela não viesse a contrair casamento antes dos 25 anos 



 
 

92 
 

de idade” (DEL PRIORE, 2001, p.256). As mulheres da elite casavam entre os 15 

e 18, pois se ultrapassassem os 25 anos seriam consideradas “moças-velhas”. 

Com o casamento, a mulher-esposa teria a imagem diferenciada das demais. Ela 

passaria a se vestir de preto, abdicar dos laços ou fitas no cabelo e não mais se 

perfumava. Nessa perspectiva social, as vestimentas femininas estariam 

relacionadas à “honestidade”, expressa pelo recato, pelo exercício de suas 

funções dentro do lar e pelos inúmeros filhos que dariam ao marido. 

Embora não perca a referência materna, Maria Moura procura assimilar o 

discurso acerca do masculino que, na narrativa, ganha o valor de positivo. A 

personagem modifica sua performance, primeiramente por meio do corte dos 

cabelos e o uso de vestimentas masculinas: 

 

[...] Por isso mesmo estou usando estas calças de homem. [...]Aí 
eu me levantei do chão pedi a faca a João Rufo, amolada feito 
uma navalha –puxei o cabelo que me descia pelas costas [...] 
encostei o lado cego da faca na minha nuca e, de mecha em 
mecha, fui cortando o cabelo na altura do pescoço” (p.84). 
 
 

A concepção de performatividade aplicada ao estudo de mulheres abrange a 

perspectiva de que a identidade feminina é elaborada, mediante a repetição e a 

reelaboração. A mulher “ao ser engendrada, pode tensionar, apesar de 

condicionantes, formações discursivas que a engessam de modo prévio. Logo, a 

mulher deve ser evidenciada em sua dinâmica existencial, que dê conta do seu 

gênero, [...]” (SACRAMENTO, 2009, p. 224).  É observado que Maria Moura 

negocia sua identidade, rompendo o discurso sobre o corpo feminino. As 

vestimentas masculinas, heranças paternas, marcam a mudança de discurso da 

Moura. Embora não a faça passar por homem, abre-lhe a possibilidade de se 

assumir na condição de mulher, que possui poder.  Essa afirmativa permite 

pensarmos as reiterações dos gêneros dentro do modelo heterossexual.  

A naturalidade conferida ao discurso sobre o sexo, que o associa à 

superfície neutra dos corpos e define pré-discursivamente o gênero, é rompida 

em Memorial de Maria Moura (1998). A primeira referência à heroína é feita, 

através da personagem Beato Romano, quando chega à Serra dos Padres e,no 

romance, ainda é designado como O Padre. Maria Moura é descrita então como: 
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E então apareceu a Dona. Calçava botas de cano curto, trajava 
calças de homem, camisa de xadrez de manga arregaçada. O 
cabelo era aparado curto, junto ao ombro. Alta e esguia podia 
parecer um rapaz, visto de mais longe. A cara fina seria mais 
bonita não fosse o ar antipático, a boca sem sorriso (p.10). 
 
 

O narrador desconstrói em Maria Moura, a definição de feminilidade 

postulada no final do século passado, a qual via a mulher como sexo frágil e lhe 

atribuía apenas tarefas domésticas.  O discurso narrativo é elaborado por meio 

das práticas discursivas do macho viril e forte, o qual possui força de liderança 

sobre seus homens e iniciativa para matar “Têm que me obedecer de olhos 

fechados. Têm que se esquecer de que sou mulher – [...] Aqui não tem mulher 

nenhuma, tem só o chefe de vocês. Se eu disser que atirem vocês atiram; se eu 

disser que morra é pra morrer ” (p. 84). 

  Certamente, as enunciações a respeito da vestimenta na narrativa não são 

dadas de maneira gratuita, as roupas funcionam como elemento discursivo que 

identifica determinado gênero. Assim, primeiramente, serve para a retirada da 

fraqueza feminina e deixar a mulher em grau de igualdade com os machos. A 

figura de Maria Moura, em suas atitudes e falas, desautoriza o discurso patriarcal 

presente na representação do romance “Mulher, pra homem como ele, só serve 

pra dar faniquito. Pois, comigo eles vão ver. E se eu sinto que perco a parada, 

vou-me embora com meus homens, mas me retiro atirando. E deixo um estrago 

feio atrás de mim” (p. 40). 

As diferenças sexuais são marcadas e formadas por práticas discursivas. 

Nesse sentido, o discurso causa as diferenças sexuais.  O “sexo” funciona como 

categoria normativa, e também como prática regulatória que atua na produção 

dos corpos que governa. As forças regulatórias atuam como um poder produtivo 

que controla os corpos mediante práticas altamente reguladas. O sexo assume a 

perspectiva de construto ideal que adquire legitimidade através dos tempos. Ele 

não é passivo ao corpo, mas é admitido como um processo “pelo qual as normas 

regulatórias materializam o "sexo" e produzem essa materialização através de 

uma reiteração forçada destas normas” (BUTLER, 2000, p. 111). O fato de as 

normas receberem constantes reiterações evidencia a incompletude na relação 

entre corpo e “sexo”; logo, os corpos não se adéquam completamente às normas 

pelas quais a materialização do discurso sobre o sexo se impõe.  Por certo, as 
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instabilidades, as fissuras marcam o domínio da lei regulatória que permite o 

surgimento dos processos de reiterações. Assim, no interior das leis, são gerados 

mecanismos de contestação contra as mesmas.  

O corpo e suas delimitações são pensados a partir das relações de poder.  

O “sexo” não pode ser visto como norma naturalizada, ou seja, os sujeitos não 

nascem com ele. A compreensão do sexo surge como um qualificador do corpo 

no interior do domínio da inteligibilidade cultural. Para Butler, “a materialidade do 

corpo não pode ser pensada separadamente da materialização daquela norma 

regulatória” (BUTLER, 2000, p. 111). O gênero não pode ser pensado como um 

simples construto cultural tenso, visto que o próprio corpo se torna uma 

materialização do discurso sobre o sexo. Os corpos obedecem a normas 

regulatórias que governam sua materialização e significação.  Corpo e poder 

estão imbricados, e, nesse viés, o sexo não é tomado como um dado corporal, 

sobre o qual o construto do gênero é impetrado. Esse último passa a ser 

compreendido como uma norma cultural, que governa a materialização dos 

corpos.  

 O sujeito, no processo de construção identitária, passa então a assumir um 

sexo “A formação de um sujeito exige uma identificação com o fantasma 

normativo do sexo: essa identificação ocorre através de um repúdio que produz 

um domínio de abjeção, um repúdio sem o qual o sujeito não pode emergir” 

(BUTLER, 2000, p.112). O sexo possui uma história que se torna ocultada pela 

naturalização conferida à sua entrada no social.  O gênero é imbuído de 

significados sociais assumidos pelo sexo. Esse último, por sua vez, não se torna 

destituído de significados sociais, que são substituídos pelos significados sociais 

que adota; antes se torna um termo, que absorve e torna constante a relação com 

o sexo.  

 

Crucialmente, pois, a construção não é nenhum marco singular, 
nem um processo causal iniciado por um sujeito, culminando em 
um conjunto de efeitos fixos. A construção não apenas ocorre no 
tempo, mas é, ela própria, um processo temporal que atua através 
da reiteração de normas; o sexo é produzido e, ao mesmo tempo, 
desestabilizado no curso dessa reiteração. Como um efeito 
sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, o sexo adquire 
seu efeito naturalizado e, contudo, é também, em virtude dessa 
reiteração, que fossos e fissuras são abertos, fossos e fissuras 
que podem ser vistos como as instabilidades constitutivas dessas 
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construções, como aquilo que escapa ou excede a norma, como 
aquilo que não pode ser totalmente definido ou fixado pelo 
trabalho repetitivo daquela norma. Esta instabilidade é a 
possibilidade desconstitutiva no próprio processo de repetição, o 
poder que desfaz os próprios efeitos pelos quais o "sexo" é 
estabilizado, a possibilidade de colocar a consolidação das 
normas do "sexo" em uma crise potencialmente produtiva 
(BUTLER, 2000, p. 118). 
 

As legitimidades conferidas ao sexo se estabelecem a partir de uma 

operação mais ou menos implícita de exclusão, se tomarmos a perspectiva 

estruturalista, que estabelece uma divisão dos sexos, a partir do dualismo no 

interior da matriz heterossexual, as possibilidades discursivas conferidas ao sexo 

serão produzidas a partir da lógica das posições hegemônicas. Entretanto, isso 

não exclui a possibilidade de retorno do rechaçado para o interior do simbólico 

heterossexual. As normas que regulam o sexo funcionam de maneira 

performativa para a construção da materialidade dos corpos. A performatividade 

corrobora para a materialização do sexo do corpo e da diferença sexual a fim de 

consolidar a heterossexualidade.  

A performatividade é defendida por Butler como “a performatividade deve 

ser compreendida não como um "ato" singular ou deliberado, mas, ao invés disso, 

como a prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que 

ele nomeia” (BUTLER, 2000, p.111).  O controle da norma é dado na medida em 

que ela é citada e também do seu poder, através das citações que ela impõe. O 

travestimento masculino é um dos elementos que corroboram para a performance 

do gênero na narrativa em questão. No entanto, são as relações de Maria Moura 

com as personagens masculinas, que permitem verificarmos o gênero como 

espaço de poder. Assim, as práticas discursivas de Maria Moura são 

determinantes para considerá-la ausente dos limites discursivos conferidos ao 

gênero na sociedade da qual faz parte: “Ela tem um jeito de encarar a gente que 

parece um homem, olho duro e nariz pra cima, igual mesmo um cabra macho” 

(p.50). No início da narrativa Memorial de Maria Moura, o agradecimento à rainha 

Elizabeth I(1559-1663) pela inspiração, já pressupõe a relação da personagem 

com o poder. Esse agradecimento sem dúvida gera no leitor inquietação para 

saber quais os limites entre a personagem ficcional Maria Moura e uma figura 

histórica.  Para compreendermos as semelhanças entre ambas, iniciaremos pela 
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rainha.   Filha de Ana Bolena e Henri VIII, Elizabeth, “A Rainha Virgem”, é 

conhecida como uma estadista de características masculinizadas. 

A mãe de Elizabeth I a princípio era dame d‟ honneur de Catarina de 

Aragão, depois se tornou a preferida do rei Henri VIII. Ele se divorciou da esposa 

e promoveu Bolena à rainha. Entretanto a ascensão de Bolena ao trono durou 

pouco, pois o rei se desinteressou rapidamente da nova esposa e a condenou por 

adultério.  Com dois anos e meio de idade, Elizabeth I perde a mãe decapitada 

pelo pai, o monarca Henri VIII, e é declarada ilegítima. Os direitos de Elisabeth só 

serão reconhecidos oito anos depois.  Posteriormente, aos quinzes anos de 

idade, com o falecimento do pai, fica só no mundo. Com 25 anos, ascendeu ao 

trono e, em meio às disputas entre católicos e protestantes, optou por apoiar os 

segundos já que para o primeiro continuava a ser uma bastarda.  

Ela, a princípio, herdou uma Inglaterra fragilizada devido a disputas 

religiosas e constantes embates diplomáticos com a França e a Espanha. 

Entretanto, ao término de seu governo, deixa um reino próspero e, para essa 

realização, teve que usar mais a diplomacia que a força, e recorrer à persuasão. 

Elizabeth não se casou e não teve filhos por isso ficou sendo chamada de 

“Rainha Virgem”, embora tenha tido seus favoritos como o Conde de Leicester e o 

Conde de Essex. Esse último, julgado traidor, é decapitado. Ela deixou o trono 

para o filho de Mary Stuart. 

Na tentativa de diálogo entre Elisabeth e Maria Moura, é observado que 

essa última perde não a mãe, mas o pai ainda criança. As lembranças paternas 

permanecem na heroína que tem registros memorísticos precisos das ações do 

pai.  Após a morte da mãe, ela terá um envolvimento com Liberato seu ex-

padrasto 

[...] E talvez, desde menina, no fundo do coração, tivesse inveja 
de Mãe: aquele homem corpo enxuto de corpo, branco de cara, 
cabelo crespo, mostrando os dentes sem falha quando se ria. 
Começou mais como uma brincadeira. E aos poucos, bem aos 
poucos, é que foi ficando uma brincadeira perigosa. Devagar, 
devagar. Os carinhos se tornando cada noite mais atrevidos, indo 
longe demais. E eu nem cheguei bem a ter remorso, parecia tudo 
até natural (p.20-1). 
 

Liberato será o primeiro “preferido” de Maria Moura. No entanto, ela arquitetara a 

morte do ex-padrasto, ao saber de seu envolvimento com a morte de sua mãe.  
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Como Elisabeth, a heroína Maria Moura nunca se casou ou teve filhos e elegeu 

alguns preferidos, com os quais nunca teve uma relação matrimonial.  Moura 

também deixara seu reino (casa forte) em testamento para seu sobrinho. Ambas 

são mulheres fortes que se destacam por unir poder e recusa conjugal. Para 

Schpun (2002), a epígrafe do romance dedicada à Elisabeth pode ser explicada a 

partir da constatação de que, embora Elisabeth I esteja em uma situação de 

vantagem em relação à Maria Moura, a rainha também teve que defender seu 

espaço de poder a fim de não perder Coroa e Reino. Segue também a 

prerrogativa de que não deixaram descendentes e, em um espaço de escolhas, 

esta seria a estratégia que aparentemente preferiram. 

  A resistência de Maria Moura, em assumir seus preferidos Duarte e Cirino, 

permite a observação do jogo de poder dado entre homens e mulheres e 

apresenta os determinantes que permitiram à personagem romper com os 

pressupostos de gênero da época, passando a ocupar um espaço de poder.  A 

relação de Maria Moura com os “preferidos” é baseada na inversão entre 

masculino e feminino.  Assim, a personagem é apresenta como Dona Moura, mas 

traja vestimenta masculina e assume a liderança sobre homens, tomando para si 

o ethos de lei e da justiça “Mas todos tinham que chamar de Dona, ou mesmo 

Dona Moura. [...] Nem tinha pegado aquela história de “Chefe” que o João Rufo 

inventou. Muito macho para o meu gosto” (p.149). 

  O espaço de poder ocupado por ela também influenciará a relação com 

seus “preferidos”. A personagem Cirino integra uma família rica e tem as 

qualidades de ser encantador e refinado. Ele vai ser deixado sob a proteção de 

Maria Moura, pois raptou uma noiva e a desonrou. Com isso, mediante 

pagamento adiantado, Maria Moura o acolhe em sua Casa Forte. Cirino era alto, 

claro, de bigodes louros arruivados aparência que se aproxima a do pai de Maria 

Moura e do noivo com que a heroína “sonhava”.   

  O primeiro encontro amoroso das personagens é conturbado, pois Cirino 

utiliza a mentira de que está doente para atrair Maria Moura para seu quarto. No 

entanto, a partir do inesperado primeiro encontro, Maria Moura começa a se vestir 

com camisolas do tempo em que era Sinhazinha para esperá-lo.  Ela se permite a 

entrega e é tomada por uma paixão que é finalizada com a descoberta de uma 

traição por parte de Cirino. 
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  Cirino trai a confiança de Maria Moura, difamando e entregando-a, por 

dinheiro, a um bandido escondido por ela na Casa Forte.  Cirino faz todo o trâmite 

da morte de Peba Preto como se estivesse sob as ordens de Maria Moura, 

deixando-a metida em suja combinação. Traída e temendo principalmente a 

ameaça de seu poder e palavra de honra, ela organiza o resgate de Cirino que 

havia sido preso pela suspeita de assassinar Peba Preto. Logo depois, ela ordena 

que ele seja mantido sob  vigilância, preso no “cúbico”, cujo alçapão dava para 

seu quarto. Embora apaixonada por Cirino, não hesita em mandar matar o 

amado.  A morte de Cirino é conferida a Valentim, marido de Marialva, prima de 

Maria Moura.  Com isso, a aspiração da personagem Maria Moura é manter seu 

poder e não se deixar subjugar. 

  O envolvimento de Maria Moura com seu outro “preferido” Duarte e meio 

primo, evidencia outra problemática relacionada ao casamento. Essa relação é 

dada antes da chegada de Cirino, o qual toma o lugar do meio primo da heroína.  

Entram em cena os limites da escravidão no relacionamento entre as 

personagens; pois Duarte era filho de Rubina, uma ex-escrava e de um tio de 

Maria Moura.  Duarte sabe da impossibilidade de um casamento entre ambos já 

que a fronteira da extinta escravidão impõe um limite entre negros, mulatos e 

brancos. 

  A fronteira imposta pela escravidão dita os limites entre o personagem 

Duarte e Maria Moura. A chegada de Cirino não é compreendida como uma 

invasão de espaço por parte de Duarte, pois entende que sua posição é 

intrinsecamente inferior. Entretanto, Duarte, após a morte de Cirino, não aceita 

mais a retomada da relação amorosa.  Maria Moura lamenta o término da relação 

e tenta seduzi-lo novamente, mas tem consciência da barreira que os separa 

“Para estes, subverter tal ordem, através da relação amorosa que se apresenta 

entre os meios-primos, é algo mais diferente do que a transformação vivida por 

Moura e a ambigüidade constante de sua identidade à frente da casa-forte” 

(SCHPUN, 2002, p. 186).  

  Se na narrativa se encontram frestas, que mobilizam as representações de 

gênero; por outro lado, as delimitadas pelo modelo escravocrata se mostram 

intransponíveis.  Duarte não é negro, mas mestiço e a fronteira da mestiçagem 

não adquire nenhum valor, pois não existe aceitação das diferenças étnicas. 
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Dessa maneira, a narrativa evidencia os limites intransponíveis entre senhores e 

escravos, impossibilitando até os casamentos “Apesar daquela grande amizade 

que nos ligou [Maria Moura e Rubina, Mãe de Duarte], nunca ninguém pensou 

que eu chegasse a casar com Duarte. [...] filho de escrava alforriada e a gente 

não se casa com filho de cativo, mesmo que tenha do nosso sangue nas veias” 

(QUEIROZ, 1998, p. 324). 

  Schpun (2002) evidencia as razões para Maria Moura recusar a vida 

conjugal: 

[...] sua atração pelo padrasto Liberato traz o risco de morte e de 
confisco dos bens; sua atração pelo primo Irineu traz o risco de 
perda de propriedade, senão o de morte também. Sua atração 
pelo „protegido‟ Cirino traz um risco diferente, o da perda de poder 
num sentido mais complexo: toda a dinâmica da obra desenvolve-
se em torno de uma inversão entre o feminino e o masculino 
(SCHPUN, 2002, p. 179). 
 

O envolvimento da Moura com as personagens masculinas permite que a tríade 

sexo-gênero-desejo, não seja rompida, no tocante à heterossexualidade 

compulsória. Maria Moura, embora modifique suas práticas discursivas com 

relação aos padrões culturais de gênero, que atribuem à mulher uma 

representatividade secundária na sociedade em questão, não perde o desejo 

sexual pelo masculino. As enunciações do romance não negam a naturalização 

do sexo da personagem, já que, em suas a práticas discursivas, ela não se afasta 

do discurso biológico, enquanto corpo feminino que deve ter atração por homens; 

entretanto, as vestimentas masculinas, a recusa ao casamento e a liderança 

sobre as personagens masculinas mostram as relações de gênero como um 

espaço de poder. Assim, no romance é rompido o pressuposto que todos os 

nascidos dentro de um determinado sexo devem obedecer a práticas discursivas 

culturalmente estabelecidas e a relação entre sexo e gênero se torna arbitrária aí, 

porque a inclusão primária de Maria Moura no sexo feminino não vai impedir a 

ruptura com o gênero culturalmente atribuído à mulher. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conceber o corpo sem o discurso sobre a sexualidade é uma tarefa quase 

que atroz, pois pensá-lo de tal maneira consiste em retirar de cena as práticas 

discursivas representacionais que são conferidas, desde nosso primeiro “abrir de 

olhos”, sobre o que é ser homem ou mulher. A proposta de Butler (2008) pareceu 

interessante para o nosso estudo, já que a partir da crítica que tece as teóricas da 

primeira e segunda ondas do feminismo, promove uma leitura discursiva sobre 

sexo-gênero atrelado às relações de poder. A proposição em análise foi estudar 

as fissuras de gênero por meio do romance Memorial de Maria Moura (1992), 

entendendo o gênero como uma construção discursiva performática, na qual o 

sujeito negocia a todo tempo o indenitário. 

 Rachel de Queiroz é uma das figuras mais emblemáticas da literatura 

brasileira, atuante política dos principais movimentos sejam eles de esquerda ou 

de direita, na segunda metade do século XX, no Brasil. O literário queiroziano se 

apresentou propenso à adequação da teoria bluteriana, a qual critica a tríade 

sexo-desejo-gênero do modelo falocêntrico. Na narrativa Memorial de Maria 

Moura, as relações de poder entre os gêneros desmontam a concepção de 

aceitabilidade de submissão do feminino ao modelo de sociedade patriarcal. 

Embora, na narrativa, a noção de sexo não se desvincule do discurso 

naturalizado, repercutindo na sexualidade da personagem Maria Moura, que 

atende ao ideal de heterossexualidade compulsória. É perceptível que a relação 

dessa mulher com o poder faz com que assuma o discurso hegemônico patriarcal 

e tal postura discursiva é marcada pelo travestimento da personagem com peças 

do vestuário masculino.  

Certamente, as feministas anteriores não conceberiam o sexo como uma 

construção discursiva. Dessa maneira, ele receberia uma visão naturalizada, 

pautada em um essencialismo particularizado, condicionado à transcendência. 

Nessa visão, o gênero surge como consequência direta do sexo. O pensamento 

butleriano, por outro lado, está atrelado ao pós-feminismo. Essa corrente teórica 

surge vinculada às ideologias dos movimentos sociais da segunda metade do 

século XX, e passa a comungar com os discursos das minorias, fato que enfatiza 

a quebra da unicidade do sujeito. A teoria de Butler (2008) avança, pois considera 
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que não só as mulheres estariam ausentes dos discursos hegemônicos do 

modelo falocêntrico, mas todos os sujeitos que não partilhavam da cultura 

etnocêntrica e eurocêntrica.  Assim, ela traz para a obra Problemas de gênero: 

feminismo e subversão da identidade, questionamentos que endossam a 

naturalização sexo-desejo-gênero recorrentes na primeira e segunda ondas do 

feminismo. 

Surge para a autora a problemática da heterossexualidade compulsória a 

qual ressalta a dicotomia homem/mulher proposta pelo modelo heterossexual 

atrelado ao quadro epistemológico de conhecimento do Ocidente, que divide as 

representações da cultura em pares dicotômicos, considerando-os dentro de um 

sistema falogocêntrico, isto é, centrado no logocentrismo e no falocentrismo, 

como duas estruturas condutoras das relações de poder da sociedade. Dessa 

forma, a heterossexualidade compulsória impõe ao sujeito do par dicotômico a 

necessidade de ter desejo pelo outro integrante da díade.  E, mais do que tudo, 

tal premissa não contemplaria os modelos representacionais ausentes daquele 

proposto pelo falocentrismo. 

Refutando os essencialismos, Butler defende a performatividade como 

elemento necessário à questão do identitário. Os papeis assumidos por homens e 

mulheres passam a ser compreendidos pelo “deslocamento” do discurso. Os 

aspectos cognitivos e ideológicos dos sujeitos são construídos pelo discurso e, 

simultaneamente, esse também é o responsável pela construção dos corpos de 

machos e fêmeas. Nascidos os corpos, os discursos interpelam os sujeitos, 

formatando-os na díade sexo/gênero. Logo, as identidades de homens e 

mulheres são arrebatadas pela performance “negociada” pelas relações de poder.  

É perceptível que os sistemas de representação sobre a sexualidade, 

assim como os demais presentes na cultura estão atrelados à luta e à 

manutenção do poder. Desse modo, homem e mulher, antes de tudo, são 

produtos de uma construção discursiva, na qual é estabelecida uma hierarquia, 

um papel social. As representações então buscam resgatar o significante a fim de 

priorizar o significado, ratificando a diferençado Outro do gênero. Entretanto a 

perspectiva culturalista surge na teoria da autora como grande condutora dos 

estudos de gêneros.  Com isso, as categorias de gênero, classe e etnia, que 

afirmavam, no passado, as diferenças, hoje devem ser pensadas em seus 
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modelos alternativos, os quais se fazem presente de forma disjuntiva, já que as 

metanarrativas totalizadoras não atendem mais às realidades dos sujeitos. 

No intuito de se pensar o gênero dentro dos novos paradigmas, trouxemos 

a leitura de Memorial de Maria Moura (1992) de Rachel de Queiroz. A narrativa 

encerra toda a problemática das relações de poder entre homens e mulheres. 

Maria Moura, juntamente com as personagens masculinas Cirino e Duarte, tem 

suas performances de gênero dadas em uma inversão de padrões, pois é a 

mulher aí quem assume o discurso hegemônico. Portanto, foi observado que a 

personagem feminina ratifica os postulados de Butler (2008), pois assume o 

discurso do dominador a fim de se manter no poder.  

O discurso narrativo de Memorial de Maria Moura traz a sociedade do 

Sertão, na qual os valores da figura masculina estão atrelados à virilidade 

demonstrada mediante a recorrência da força física, com a manifestação da 

brutalidade, das reações rápidas e agressivas. O discurso de Maria Moura tem 

sua enunciação atrelada ao discurso do desbravador branco, do colonizador.  

Desse modo, à medida que a narrativa tece a identidade de Maria Moura, elabora 

também a fuga dos padrões de gênero, quando atribui a ela papel de chefe do 

bando. Na narrativa, as ações de Maria Moura estão atreladas ao ethos paterno, 

com isso são buscados os ensinamentos e os modos de representações 

masculinas. 

No último romance da escritora, foi observado que a figura da donzela-

guerreira desconstrói os parâmetros sociais de gêneros, já que permite que o 

feminino transite no âmbito masculino. A narrativa ganha destaque na atualidade, 

construindo a imagem de uma mulher perfeita que não possui as limitações do 

gênero. No mais, é perceptível que masculinidade e feminilidade são discursos 

correlacionados, no qual o discurso identitário que um assume ratifica o que o 

outro não deve ser. Ademais, o romance trabalha com a ruptura da visão 

tradicional acerca do modelo feminino, pautando sua argumentação em 

pressupostos pós-modernos, nos quais as concepções não devem se apresentar 

dotadas de discursos homogêneos.  

Em Memorial de Maria Moura, o discurso é legitimado por meio da 

transposição das enunciações conferidas ao masculino como positivo para a 

figura feminina de Maria Moura. Tal perspectiva é conseguida por meio de um 
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discurso feminino baseado na disputa pelo poder e dos valores de virilidades, os 

quais estão relacionados à violência na disputa pela posse de terras. O discurso 

da donzela-guerreira apresenta uma mulher, que, para legitimar sua ação dentro 

de uma sociedade patriarcal, usa o discurso masculino. Dessa maneira, 

desautorizam-se as figuras masculinas, que são cerceadas em seus papeis 

previamente autorizados para o seu gênero, em apoio à determinada cena sócio 

histórica. A representação feminina na narrativa é permeada pelo imaginário 

masculino e perpetua o modelo patriarcal, embora também o indague e promova 

fissuras. Com Maria Moura, Rachel de Queiroz permite o entendimento do gênero 

como um construto histórico-social e propõe uma nova representação de feminino 

na sociedade, mostrando a exploração da mulher na sociedade patriarcal. 
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