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APRESENTAÇÃO
O presente número da Grau Zero: Revista de Crítica Cultural, tem como mote principal a discussão em torno de três
eixos temáticos bastante comum no debate contemporâneo:
gênero, corpo e performance. De alguma maneira, as três
palavras apresentação mais do que sintagmas linguísticos, se
posicionando como eixos temáticos trabalhados por diversas
correntes teóricas, reveladores da complexidade inerente ao
nosso tempo. Abordada de formas separadas, cada um desses eixos já se apresentaria como temas bastante relevantes
para o debate; porém juntas, apontam para a possibilidade
de convergência de campos distintos, nos possibilitando observar as similitudes e heterogenia inerente à formas de subjetivação.
É para uma região fronteiriça, deslocada das possibilidades estabelecidas dos paradigmas mais tradicionais, que as
três palavras juntas parecem nos colocar. O deslocamento
dos campos, em direção a uma região fronteiriça em permanente estado de crise, faz da Crítica Cultural uma forma de
subjetivação premente. É aqui que os três temas revelam
toda a sua complexidade, como forma direta de tratar das
experiências contemporâneas dos sujeitos desestabilizados,
calcado nos tensionamentos e as contradições contemporâneas. Mas do que nunca, a crise dos paradigmas e dos discursos estabelecidos firma-se como uma premissa para esse
sujeito como forma de legitimar alteridade, singularizações e
subjetivações.
No artigo intitulado, “Alfred Hitchcock na velocidade
terrível da queda: misoginia e metáforas antropomórficas na
obra do diretor”, de Luiz Carlos de Souza, busca-se analisar a
metáfora do corpo no trabalho do cineasta, apontando para
o cinema como uma instância significativa, ao explorar corpo
como um símbolo sempre presente. É assim que o corpo
feminino é o espaço de tensionado pelos desejos explorados
pela dimensão imagética, nos possibilitando pensar as formas de representação feminina reiteradamente explorado
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pela narrativa fílmica. Nessa perspectiva, o cinema carregaria
os códigos de apropriação e reprodução da imagem feminina, revelador das subjetividades e identidades masculinas
prevalentes. O artigo, parece apontar para o lugar incomodo
do feminino no cinema, constituído tendo por base uma metáfora do corpo, como revelador das formas significados presentes na cultura, ao cristalizar, em símbolo, as “falência das
identidades masculinas”.
Mário Vasconcelos, no artigo intitulado “Corpo, lugar,
poder e afeto no cine mão: parando para vê-los, parando
para ouvi-los...”, nos convida a pensar acerca das relações
afetivas e de poder desenvolvida nos espaços urbanos dos
cinemas de rua. Ao lançar um olhar especifico para um cinema do centro da cidade Fortaleza, constrói um mosaico das
relações estabelecidas entre os sujeitos operantes nesses
espaços. Poder e afetos são os pontos básicos para a constituição dos discursos pelos sujeitos e pelo desenvolvimento de
significados oriundo desse território. É assim que a performatização das subjetividades tem um papel preponderante como forma de posicionamento dos discursos e práticas internalizadas pelos sujeitos no urbano e na dimensão dos
sentidos (na cultura), como espaço negociado pelos agentes
envolvidos, ao operacionalizar os significantes e atributos
disponíveis, reveladores dos aspectos circunstanciais da cultura e também da linguagem.
Em “Identidade, gênero e cultura material: senhoras e
criadas no espaço doméstico — São Paulo (1870-1920)”, de
Simone Andriani dos Santos, encontramos um claro questionamento acerca das identidades constituídas nos espaços
domésticos e as suas influências nos corpos. Para tanto, a
autora propõe um olhar atento para os manuais de prescrição
de conduta, manuais que propunham um conjunto de condutas de etiqueta, de economia doméstica, de puericultura e de
higiene e saúde para a mulher. Utilizando-se de um corpus de
pesquisa abrangente, a autora nos apresenta, dessa maneira,
8 | Gênero, corpo e performance

um estudo panorâmico das transformações inerente ao feminino, aos hábitos corporais, ao cotidiano, as subjetividades
e as identidades.
No artigo intitulado “Na esfera da mídia: entre representações sociais e biopoder” Jeferson Bertolini discute as
formas de representação discursiva do corpo na dimensão da
comunicação de massa. Para tanto o autor, assenta sua análise em duas perspectivas teóricas: das representações sociais
e do biopoder. É assim que os discursos massificados nos são
apresentados como instâncias coercitivas onde a apropriação
do corpo se define pela a constituição de significados adequados para esse símbolo. Para o autor, as representações do
corpo no discurso midiático nos possibilitam perceber as
estratégias técnicas do biopoder, com o fito de “produzir corpos economicamente ativos e politicamente dóceis”.
No trabalho de Elisa de Brito Quintanilha, “Parceria:
reflexões sobre damas e cavalheiros no contexto da dança de
salão”, podemos encontrar reflexões acerca da dança de salão e as relações de gêneros desenvolvidas nesses espaços. A
autora propõe questionamentos dos pontos de vista estereotipados sobre essa prática, por meio da performatividade do
gênero envolvidos. O texto nos convida a expandirmos nossos sentidos ao universo da dança, como possibilidade de
expressão criativa entre parceiros, que se proponham a
transpor as determinações e os códigos sociais nessas práticas.
Em “Performance e matéria em A fúria do corpo” Olívia
Barros de Freitas aborda as estratégias narrativas e performáticas em A fúria do corpo (1981) de João Gilberto Noll.
Partindo de uma abordagem Bakhtiniana, buscando apontar
para as tensões internas à obra, o autor situa, no fenômeno
literário, o papel prevalente do corpo e das circunstâncias de
enunciação presente na obra. O artigo aponta que os aspectos enunciativos e performáticos da narrativa se evidenciam
“nos caminhos do corpo na linguagem”, ao engendrar as
Grau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 9

transformações políticos e sociais da época de sua produção.
A linguagem nos é apresentada como espaço de performance e de produção de sentidos dos sujeitos nelas evidenciadas.
No trabalho intitulado “Provérbios: fraseologias sob a
ótica de gênero” podemos encontrar uma discussão acerca
do gênero masculino e feminino representados na língua
portuguesa. Francisca Andréa Ribeiro da Silva propõe um
olhar especial para o gênero oral e escrito dos provérbios
como forma de vislumbramos as tensões sociais inerentes ao
discurso de gênero. Nessa perspectiva, autora aponta para a
linguagem como uma instância sensível aos aspectos históricos e sociais, ao nos apresentar os traços e os aspectos que
marcariam sentidos e os significados presente nessa tipologia textual.
As obras dos escritores Graciliano Ramos e João Ubaldo Ribeiro são investigada pela pesquisadora Katrícia Costa
Silva Soares de Souza Aguiar. No trabalho “Representações
literárias de gênero em Infância e Viva o povo brasileiro: reflexões sobre o feminino e o masculino” busca aborda a representação do feminino nas obras Infância (1945) e Viva o povo
brasileiro (1984), de modo a analisar o protagonismo feminino nas duas narrativas.
Ainda acerca do protagonismo feminino na literatura,
no artigo de Pedro Ivo Dias Secco, intitulado “Sob teus seios
empinados: os caminhos dos ardis femininos no ramo sírio
das Mil e uma noites”, podemos encontrar o papel do feminino e das imagens trabalhadas na literatura na obra as Mil e
uma noites. Nesse trabalho, as personagens femininas são
focalizadas, de modo a relacionar a representação do sexo
com a composição estrutural dessa obra literária. Além de
uma interpretação, o autor nos faz uma apresentação das
principais personagens femininas na obra, apontando a importância dessas para a composição e perpetuação dessa
narrativa.
Francisco Gabriel Rêgo
10 | Gênero, corpo e performance

ALFRED HITCHCOCK NA VELOCIDADE TERRÍVEL DA
QUEDA: MISOGINIA E METÁFORAS
ANTROPOMÓRFICAS NA OBRA DO DIRETOR
Luiz Carlos de Souza1
Resumo: No presente trabalho, propomos uma leitura
da repetição de imagens de queda como um profundo sintoma que perpassa a filmografia de Alfred Hitchcock. Trata-se da precariedade, da dificuldade de
equilíbrio, tema marcante em Vertigo (Um Corpo que
Cai, 1958), North by North West (Intriga Internacional,
1959) e Rebeca (Rebeca, a Mulher Inesquecível, 1940).
Analisamos a ameaça da queda como uma metáfora
do corpo das mulheres, no sentido de estar ligada a
um desejo incestuoso de volta ao útero, algo fora da
lei simbólica predominante e, portanto, de efeitos nefastos aos sujeitos. Na produção hitchcockiana, a atmosfera de suspense que perpassa os filmes liga-se a
uma série de metáforas antropomórficas, relacionadas ao corpo das mulheres. A tendência não passou
despercebida à teoria feminista do cinema, no trabalho de pesquisadoras como Paula Cohen (1995), Kaja
Silverman (1998) e Tânia Modleski (2005).
Palavras-Chave: Estudos de gênero. Teoria Feminista
do Cinema. Alfred Hitchcock.

ALFRED HITCHCOCK IN TERRIBLE SPEED FALLING:
MISOGYNY AND ANTHROPOMORPHICS METAPHORIES
IN THE DIRECTOR'S ARTWORK
Abstract: In this paper, we propose a reading of the
acrofobia in the Alfred Hitchcock’s cinema. This inse1
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curity, difficulty balancing, it’s the striking theme in
Vertigo (1958), North by Northwest (1959) and Rebecca (1940). We have analyzed the threat of falling
as a body metaphor of women, to be linked to an incestuous desire to return to the womb, something
out of the prevailing symbolic law and therefore adverse effects to the subject. In Alfred Hitchcock’s
production, suspense atmosphere permeates the film
binds to a number of anthropomorphic metaphors related to women's bodies. The trend has not gone unnoticed to feminist film theory, the researchers work
as Paula Cohen (1995), Kaja Silverman (1998) and Tania Modleski (2005).
Keywords: Gender Studies. Feminist Film Theory. Alfred Hitchcock.

Introdução
Uma imagem que se repete de maneira constante nos
filmes do cineasta inglês Alfred Hitchcock. Trata-se da precariedade da queda, tema presente ao longo da sua filmografia,
mas que comparece de maneira marcante em Vertigo (Um
Corpo que Cai, 1958), mas também em North by Northwest
(Intriga Internacional, 1959) e Rebeca (Rebeca, a Mulher Inesquecível, 1940). No presente trabalho, propomos uma leitura
da repetição da imagem da queda como um profundo sintoma, que perpassa a filmografia do diretor. Requena (2004)
captou uma tendência que se insinua no cinema estadunidense dos anos 50 e 60 como narrativas construídas em torno
da angústia de um olhar que avança, famélico e curioso, em
direção ao âmbito do sexo e da violência — mas, sobretudo,
na ambiguidade entre o horror e o fascínio que uma imagem
possa gerar.
A questão do sexo e da violência tem histórico controverso no âmbito do cinema realizado nos EUA. Durante décadas, estes foram considerados temas tabu, inclusive, veta12 | Gênero, corpo e performance

dos por censura, entre os anos 1930 e meados dos anos 1960.
Ao longo da sua filmografia e, em especial no período dos
anos 1950 e 1960, a filmografia hitchcockiana vincula a atmosfera de suspense que perpassa seus filmes a uma série de
metáforas antropomórficas, relacionadas ao corpo das mulheres. A tendência não passou despercebida à teoria feminista do cinema, em especial no trabalho de pesquisadoras
como Tânia Modleski (2005) e Kaja Silverman (1998), que
trataram da questão numa perspectiva de que acessórios
como bolsas, malas, além de closes de boca e olhos convocariam metáforas de vaginas.
A mulher, o órgão sexual feminino, ou a própria paixão
e desejo erótico são representados — ou metaforizados —
por imagens ameaçadoras, capazes de tragar os indivíduos e
destruí-los. Aquele que corre o risco de perder a sua vida ao
ser engolfado pela força gravitacional do abismo é o homem,
sendo a mulher e a sexualidade feminina o lugar do desafio,
da ameaça, da possibilidade de destruição. No cinema hitchcockiano, a mulher é, portanto, o enigma. Esta percepção do
feminino encontra eco numa tradição judaico-cristã e ocidental, na qual as forças do patriarcado insistem em objetificar a
mulher, numa ameaça à subjetividade delas: “dado que ela só
pode ser representada dentro da economia simbólica dominante — j| foi definida pelo patriarcado como o lugar do ‘outro’. Em outras palavras, ela é ‘irrepresent|vel, a não ser como representação’” (COSTA, 2002, p. 66). Ao afirmar a
centralidade do sujeito masculino, consolidado como o leitor
ideal dos textos da cultura, há um pressuposto psicopático na
elaboração destes discursos, a partir do instante no qual a
humanidade das mulheres é negada.
As mulheres hitchcockianas são objetos de desejos sádicos e voyeurísticos da audiência — ainda assim, paradoxalmente, esta perspectiva não é fechada e unívoca, pois
clamam a participação afetiva do espectador que é convocado a simpatizar e mesmo sofrer pelas personagens hitchcocGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 13

kianas. Mulvey (1996) observa que o fetichismo é como o
grão de areia que entra furtivamente na ostra e faz com que
ela produza a pérola. Recorremos à velha frase presente nos
ciclos motivacionais de que “ostra feliz faz não pérola”, no
sentido de observarmos que as imagens veiculadas pelas
mídias, em especial os filmes de Hitchcock, são reveladoras
da angústia dos sujeitos masculinos, ainda que eles ocupem
posição privilegiada na elaboração e circulação dos discursos.
O que se coloca em causa, considerando este aspecto,
é a angústia de castração, diretamente vinculada à misoginia.
Mulvey (1996) compara as imagens das mulheres no cinema
dominante a uma commodity — a metáfora pode ser investigada em seu viés econômico, no sentido de que os produtos
básicos têm alcance global, mas precisam ser processados,
beneficiados de serem distribuídos antes aos mercados. As
imagens cinematográficas produzidas no contexto capitalista
também têm alcance global, considerando o cinema dominante, mas o processo de “beneficiamento” por que elas passam é possível apenas a partir da participação afetiva do espectador.
O desejo da audiência atualiza e dá sentido às metáforas dos genitais femininos constantes do cinema hitchcockiano, como na metáfora visual perceptível no ralo da banheira
após o assassinato de Marion. Tendo em vista as insinuações
eróticas componentes da sequência, consideramos o ralo
como equivalente imaginário de um orifício vaginal. Num
universo simbólico androcêntrico, as mulheres constituem
algo da ordem da impossibilidade da representação. “Em
outras palavras, as mulheres representam o sexo que não
pode ser pensado, uma ausência e opacidade linguísticas”
(BUTLER 2010, p. 29). Para abrir caminhos que nos auxiliem
no entendimento da visão dos genitais femininos como ameaça, recorremos a Quinet (2002) no que tange à sua análise
do mito grego da Medusa. A Górgona, aquela que habita a
entrada do país dos mortos, tem a missão de não permitir
14 | Gênero, corpo e performance

que os vivos passem esta fronteira e policia o lugar petrificando, com o seu olhar, aqueles que se aventuram em seus
domínios.
[Ela] traduz a alteridade extrema, o horror
aterrorizante daquilo que é absolutamente outro, o
indizível, o impensável, o puro caos: para o homem,
afrontar-se à morte imposta pelo olho da Górgona
aos que lhe atravessam o olhar, transforma todo o ser
vivo que se mexe e enxerga a luz do sol em pedra
dura, glacial, cega e entrevada (VERNANT apud
QUINET, 2002, p. 92).

Para Freud, a inquietante estranheza expressa no texto
acima traduz a angústia de castração, pois a Górgona é uma
representação do sexo da mulher. “Mas o olhar no lugar do
sexo da mulher é, também, causa de desejo, pois, segundo a
interpretação freudiana, a transformação em pedra daquele
que cruza o olhar da Medusa equivale à ereção do pênis”
(QUINET, 2002, p 93). A angústia em relação aos genitais
femininos dialoga com o momento da infância no qual a criança viu, pela primeira vez, o sexo de uma mulher, ocasião
evocadora da angústia da castração. A questão que se coloca,
porém, não é a primazia dos orgãos genitais, mas a questão
do falo — objeto imaginário, que remete a uma fantasiosa
completude dos sujeitos — assim sendo, homens e mulheres
não possuem o falo, pois este é algo irrealizável, considerando seu aspecto fantasioso.
Porém, na teoria infantil em sua fase fálica, a criança,
tanto meninos quanto as meninas, imaginam que todos os
seres vivos e até mesmo os objetos possuem um pênis, sendo
que, para os infantes, este órgão seria o correspondente anatômico do falo.
A visão entrará em jogo na diferenciação dos sexos. O
que vem se contrapor a essa universalidade do falo é uma
‘visão acidental dos genitais de uma irmãzinha ou companheira de brinquedo’. Essa visão provoca, primeiro, a negaGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 15

ção da falta do pênis e, em seguida, a conclusão de que estivera lá, mas que foi arrancado. Ele atribui a falta ao resultado
de uma castração, o que remete à possibilidade de castração
da sua própria pessoa (temor narcísico) (QUINET, 2002, p.
91).
O cinema de Hitchcock comparece como em grande
parte pautado pelo fantasma deste momento, no qual o sujeito se deparou com a constatação aterradora da incompletude — reconhecida no outro, mas capaz de ameaçá-lo. No
cinema hitchcockiano, as representações dos genitais femininos frequentemente encontram continuidade com a fenda
palpebral e a boca das mulheres, mediante inscrições metafóricas. Na cena de Psicose, na qual Marion Crane é assassinada a punhaladas no chuveiro, podemos localizar uma série
de metáforas da vagina, representadas pelos olhos da moça,
mas também pela sua boca e pelo ralo da banheira, em seu
centro escuro e insondável. Kaja Silverman (1988) percebe
outra inscrição da vagina nos filmes hollywoodianos, localizando a equalização entre a voz da mulher e os seus genitais,
como numa relação metonímica. Lembremos que, logo em
seguida à queda da esposa de Elster da torre do campanário,
em Um Corpo que Cai, Judy grita, mesma atitude tomada por
Marion quando agredida pela Mãe, a segunda personalidade
de Norman Bates. O momento do grito insinua, a partir da
abertura da boca das personagens, uma imagem metaforizada de uma abertura ao corpo da mulher, sensualizado mesmo no momento de maior horror. O desenho da boca em
grito torna-se uma metáfora da vagina.
Diante do desafio representado pela mulher, os heróis
hitchcockianos vacilam e temem, o que embaralha a segurança em torno dos papéis socialmente atribuídos a homens
e mulheres. Há um desafio às identidades de gênero, o que
redunda em violência — pois as agressões direcionadas às
mulheres nos filmes analisados decorre do medo da bissexualidade. Nas narrativas hitchcockianas, a violência de gê16 | Gênero, corpo e performance

nero seria uma forma de purgar os impulsos bissexuais e, ao
mesmo tempo, punir as mulheres por se constituírem como
sujeitos desejantes, lugar que, no patriarcado, seria exclusivo
ao homem. Há uma dissociação entre o crime cometido por
Marion e o seu castigo — não é justo alguém morrer daquela
maneira por ter furtado US$ 40 mil, algo que, por isso mesmo, gera ainda mais comoção por parte da audiência. Em Um
Corpo que Cai, Judy poderia ter fugido, trocado novamente
de identidade e seguido adiante. Porém, o amor por Scottie a
impediu. Mais uma vez, a sentença foi a morte de uma mulher, sentença determinada em função do seu desejo.
Marnie sofre uma agressão sexual, momento em que,
mais uma vez na filmografia hitchcockiana, uma mulher é
reduzida ao seu lugar de subalternidade, no caso de Marnie,
pagando por sua sexualidade expressa nos furtos que comete. O que rege este viés conservador de manter o status que a
partir da violência é a angústia da castração, algo constante
da perspectiva analítica de Maria Kehl (1996, p. 51):
[...] a mulher que exprime mais diretamente sua
sexualidade se depara com o horror masculino diante
desse vazio-que-fala, já que no (seu) inconsciente
toda mulher se confunde com a figura da mãe — de
onde se conclui que a tradicional interdição da
sexualidade feminina, além dos motivos práticos de
controle da linhagem dos herdeiros, fundamenta-se
no terror inconsciente da mãe devoradora. Mitos
antigos, como o das bacantes, já vinham dizendo que
a sexualidade feminina poderia ser muito perigosa.

O sofrimento das mulheres hitchcockianas, a sentença
que lhes é determinada, foi proferida por um gênio maldito, o
próprio diretor do filme. A violência com a qual as mulheres
são tratadas nos filmes de Hitchcock dialoga diretamente
com um imaginário judaico-ocidental e cristão que alia a beleza da mulher ao mal, algo patente em uma série de representações. A mulher estaria, assim, equalizada ao corpo,
como locus da sexualidade. Neste sentido, desenha-se a desGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 17

valorização social do corpo, como que correlato à opressão
social das mulheres. “Portanto, o dualismo cartesiano [mente
e corpo] se opõe à teoria feminista, uma vez que oposições
binárias hierarquizam e classificam os termos polarizados,
privilegiando um em detrimento do outro” (XAVIER, 2007, p.
18).
Ana de Carli (2009) considera que a domesticação das
mulheres é responsável pela criação do mistério feminino. Na
avaliação da estudiosa, os homens pressentem a magnitude
das forças recalcadas nas mulheres, o que fomenta uma cultura de medo e misoginia. Ela relembra uma série de narrativas a respeito da hostilidade ocidental em relação à mulher e
seu corpo, numa lista que inclui episódios relativos a Eva,
Salomé, Helena de Tróia e Sara, apenas para ficarmos em
alguns exemplos. Porém, a figura mais emblemática em relação ao assunto é Pandora, do mito de Prometeu:
Conta a mitologia grega que Zeus, enfurecido com
Prometeu, por que ele havia roubado o fogo dos
deuses para dar aos homens, ordenou a Hefesto que
criasse um ser maldoso, que todos os homens
desejariam. Ele criou Pandora, a primeira mulher, ‘um
belo e desej|vel corpo de virgem’ enfeitado com
requinte e suntuosidade por Afrodite Além disso, a
primeira mulher é representada por Hermes com
sagacidade e o dom de enganar (CARLI, 2009, p. 86).

Há, portanto, uma tradição de fascínio, porém de medo e estranhamento em relação à mulher e seu corpo. A vagina é emblemática em relação a isto, pois continua sendo
tratada como segredo e tabu (BORDIEU, 2011). Ainda que
escondida, pois a sua visão remete ao fantasma da castração,
o órgão é ressignificado e inserido na narrativa hitchcockiana
mediante o uso de metáforas visuais e analogias antropomórficas. A vagina, algo que se dobra para dentro — aliás, o
que comparece inclusive na etimologia da palavra — é representada como mensageira do desejo incestuoso de voltar ao
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útero materno, de fundir-se ao corpo da mãe. Neste universo
misógino, a água opera em consonância com o imaginário do
corpo feminino como ameaçador. Vanessa Rodriguez (2011)
detecta a constante relação entre a morte e a água em Hitchcock — algo marcante na cena do chuveiro, em Psicose, mas
também em Marnie, no momento da tentativa de suicídio e,
mais uma vez, em Um Corpo que Cai, quando a falsa Madaleine simula atirar-se na Baía de São Francisco. A água se conecta à vida intrauterina, por conta do líquido amniótico.
Chavalier e Gheerbrant (1998) remetem à questão ambígua
em relação à água no ocidente — constantemente aliada à
vida, inclusive no sentido religioso, como na cerimônia do
batismo, mas associada, de igual maneira, à morte — como
no dilúvio.
Esta dualidade se repetia no Egito, quando o Nilo tinha
o seu nível elevado, por conta de fatores climáticos e, posteriormente, o rio voltava a seu nível normal, favorecendo a
agricultura — o Nilo, assim, era gerador da vida, mas, ao
mesmo tempo, da morte, dualismo que sobrevive na Bíblia
(CHAVALIER; GHEERBRANT, 1998). A água ainda comparece enquanto agente purificador, algo patente nos filmes.
Wood (1965) observa que Marion, quando toma o que seria
seu último banho, manifesta sensação de alívio de quem se
lava de um pecado, tendo em vista que havia decidido voltar
para Phoenix, antes de ser impedida por Norman. Marnie,
após a cena do estupro, tenta se matar, atirando-se numa
piscina e, posteriormente, no jogo de associação de palavras,
ela volta a retomar o tema água relacionando o líquido à limpeza e à capacidade do lavar os pecados. Porém, as possíveis
significações de imagens correlatas aos órgãos sexuais femininos são mais complexas em Hitchcock, algo que demanda
uma investigação do complexo de Édipo nas bases estipuladas por Hélio Pellegrino (1995).
O psicanalista narra, no texto “Édipo e a Paixão”, a sua
comunicação em relação ao assunto num congresso em SanGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 19

tiago do Chile, no início da década de 1960. A partir de uma
pergunta aparentemente óbvia, ele pretende uma leitura
alternativa em relação ao complexo de Édipo, e empreende
um viés que pode ser elucidativo quanto à misoginia presente
em Hitchcock, bem como em relação às metáforas do órgão
sexual feminino, tão presentes no trabalho do diretor, como
a dimensão de algo capaz de tragar os personagens e levá-los
à destruição.O psicanalista se pergunta — teria Édipo complexo de Édipo? “O herói da tragédia tebana, ao matar o pai e
casar-se com a mãe não se enquadra no esquema estrutural e
conceitual do Complexo de Édipo, tal como o descreve
Freud” (PELLEGRINO, 1995, p. 309). O estudioso observa,
considerando que, assim sendo, Édipo não teria sido afetado
com o estigma batizado com seu nome, mas teria sucumbido
a vicissitudes de natureza pré-edípica.
A questão é pertinente, pois, a rigor, o desgraçado tebano teria matado a Laio, um homem a quem não conhecia,
após um altercado e, em seguida, desposado a mãe, Jocasta,
outra pessoa a que ele não sabia quem era. O destino de Édipo estava traçado desde muito antes de ele nascer. Ao casar
com Jocasta, Laio, soberano de Tebas, havia recebido do
Oráculo a profecia de que o seu filho o mataria e se casaria
com a própria mãe. A fim de evitar o destino fatal, o casal
decidiu matar a criança. Para tanto, Jocasta entregou o bebê
a um pastor da cidade, pois não teve condições emocionais
de levar a cabo a sentença. “Aqui pode se perceber um último
sopro de piedade em Jocasta, pois foi ela quem entregou o
filho ao pastor, incapaz de assassiná-lo com as próprias
mãos” (PELLEGRINO, 1995, p. 307). O homem, porém, não
conseguiu realizar a tarefa nefasta, mas furou os pés do recém-nascido e amarrou-o a uma árvore — e assim foi determinado o destino de Édipo, preso, atado à árvore mãe, incapaz de trilhar seus próprios caminhos.
O destino é, inclusive, revelado no seu nome: Édipo —
eiden, estar inchado e pous, pés, portanto, “aquele que tem
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os pés inchados”, caminha canhestro, inseguro, precário em
sua marcha, incapaz de trilhar os próprios caminhos. Porém,
ainda assim, a passos trôpegos, anda em direção ao seu destino. Um pastor de Corinto, cidade não muito distante de
Tebas, resgatou a criança, e a entregou ao rei da cidade vizinha e à sua esposa, um casal sem filhos, que adotou o pequeno. O tempo passa, Édipo tem uma vida feliz, até que, quando adulto, após suspeitar da sua origem, procura um oráculo
e ouve deste que irá cometer os crimes de parricídio e incesto. Ele abandona o lar adotivo, a fim de fugir do terrível roteiro traçado pelos deuses. Sem saber que já havia sido laçado
na armadilha do destino. Ele não pode escapar à sua sentença, e termina de volta à cidade natal, onde cumpre a profecia.
Porém, caso fosse adotado o esquema tradicional do
complexo, Édipo teria que matar Políbio e casar-se com Mérope — seus pais adotivos. A questão do herói estaria, portanto, localizada num âmbito mais primitivo e originário —
que tem em seu âmago a relação da criança com a mãe nos
primeiros meses de sua vida, na conflituosa relação do herói
com Jocasta, a responsável pelo seu abandono à morte. O
bebê rejeitado paradoxalmente investe toda a sua força em
apegar-se à genitora, num esforço incestuoso de voltar ao
útero e fundir-se à imagem querida.
Quanto pior for esta relação, quanto menos se sentir
a criança amada e protegida pela figura materna,
mais se agarrará a ela e mais devastadoras serão as
paixões desencadeadas na etapa posterior. Ao
contrário, se a relação for boa e amorosa, mais
facilidade terá a criança de aceitar o corte separador
que, com a interdição do incesto, afasta a mãe
(PELLEGRINO, 1995, p. 310).

Este poderia ser, a rigor, o fantasma que assombra
grande parte dos heróis hitchcockianos, a perspectiva incestuosa de agarrar-se à mãe com todas as forças, o fechamento
num universo anterior ao Nome-do-Pai, portanto présimbólico e de natureza pulsional. Freud (2010) é questionaGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 21

do por um leitor da sua obra, que afirma nunca ter tido desejos sexuais por sua mãe. O fundador da psicanálise responde
que estes são inconscientes, portanto, independentes da
vontade individual. Justo neste alheamento à vontade do
sujeito está à força do enredo edipiano, que tende a se repetir ao longo da vida, de maneira cíclica, obsessiva. Esta seria
uma sentença que pesa de maneira mais definitiva sobre
Norman Bates.
Vanessa Rodriguez (2011) observa que, quando Norman Bates conclui o check in de Marion no Motel Bates, o
rapaz hesita entre as chaves dependuradas no hall de entrada, até se deter na de número 1. “O um é o número que simboliza a unidade, o paraíso original, a igualdade absoluta do
narcisismo. Nomeia a fusão do eu com o outro” (RODRIGUEZ, 2011, p. 76). Esta relação não admite um terceiro que
possa perturbar a unidade absoluta. Pellegrino (1995) argumenta que a dependência em relação à mãe crescerá de forma proporcional à insegurança do infante, que tende a alucinar o mundo, como forma de sobrevivência. A criança fará,
então, uma cisão da figura e do corpo materno em duas imagens — o da mãe boa, o seio bom, e a mãe má, persecutória,
implacável.
O estudioso considera que a imagem da mãe má, ou
do seio mau, será projetada no pai, que se transformará num
perseguidor odiado. “A criança, acuada, cheia de um ódio
que incendiará esta perseguição, desejará matar o pai para
entrar mãe adentro numa última — e incestuosa — busca de
refúgio” (PELLEGRINO, 1995, p. 311). A força das paixões
edipianas estará presente em Hitchcock. Matar o pai e fundirse com a mãe, num desejo último de negação da vida, é algo
constante na filmografia do diretor. Norman mata o homem
que ocupava o lugar análogo ao do seu pai e, em meio ao
acesso de fúria, assassina, junto com ele, a própria mãe. “Um
filho é um substituto muito pobre para uma amante”, argumenta o rapaz em seu diálogo com a pobre Marion, frase
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enigmática que denuncia o desejo incestuoso de ocupar o
lugar de amante da própria mãe.
Por outro lado, tal como o sabem Norman e Marnie, —
o melhor amigo de um filho/a é mãe — frase presente em
ambos os filmes. Wood (1965) considera que Marnie seria
uma redenção de Norman, tendo em vista que ela consegue,
guiada por Mark, superar o ciclo das obsessões e desejar algo
para além da relação dual fundadora. A face terrível da dependência em relação à figura materna primordial, tal como
o observado por Pellegrino, é o desejo de fundir-se com a
mãe, fugir do mundo, na tumba representada pelo útero,
órgão intermediado pela vagina — uma dobra para dentro,
de acordo com a etimologia da palavra. O nascimento engendra uma angústia, pois o desejo supremo do infante, recém-atirado no mundo e divorciado da unidade primordial, é
refutar o universo no qual ele foi acolhido, este, fonte de dor,
desespero e angústia. Diante deste panorama, ele se refugia
no imaginário. Com os poucos recursos cognitivos dos quais
dispõe, cria a fantasia de que ainda é uno com a mãe — numa
decisiva e constitutiva negação da realidade.
Pellegrino observa que, para Freud, um dos fantasmas
originários é o da vida intrauterina. “A criança, ao nascer, de
nasce [...] nascida biologicamente se refugia num útero fantasmado, arquetípico, negando dessa forma o nascimento —
e a realidade” (PELLEGRINO, 1995, p. 318). Porém, para se
nascer, é preciso destruir o mundo (HESSE, 2010), pois o
princípio da realidade se sobrepõe de tal maneira que não
resta ao infante alternativa além de abrir mão da alucinação
que criou para sobreviver e, com isso, perder a mãe. Esta
perda é constitutiva, pois é fundadora do desejo — um âmbito que pressupõe a presença de um sujeito, capaz de articular
a linguagem, em contraposição ao universo pulsional, anterior ao Nome do Pai. “Perder a mãe imaginária significa simbolizá-la na realidade conformando-a e afeiçoando-a às exigências da lei da cultura” (PELLEGRINO, 1995, p. 324).
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Simbolizamos apenas aquilo que perdemos. As metáforas dos órgãos sexuais femininos, tão presentes em Hitchcock, dão testemunho em relação ao assunto. Silverman
(1988) pontua que Hollywood organiza a sexualidade feminina ao redor de uma imagem análoga a um insaciável orifício,
capaz de tragar o sujeito. “Não é de se surpreender que sejam constantes [no cinema referências a] fantasias paranóicas de sufocamento, ciladas e sufocação” (SILVERMAN,
1988, p. 71). 185. Em Um Corpo que Cai, filme que faz referência, de maneira mais direta, à fantasia do retorno ao útero,
há, na cena do pesadelo de Scottie, um momento no qual ele
aparece caminhando pelo cemitério no qual esteve antes,
seguindo Madaleine. Diante do túmulo de Carlota Valdéz, ele
submerge, é tragado pela terra, e satisfaz, na alucinação onírica, o seu desejo supremo de negar a realidade, negar a própria vida e submergir no útero materno.
Apenas dois anos depois de apresentar ao mundo o delírio da acrofobia de Scottie, em Vertigo, o diretor, através de
Norman Bates, realiza o desejo do personagem, de fundir-se
com a mãe, aquela que ocupa o status de interditada, vetada
ao desejo. O destino desta viagem é a morte, que sorri ao
espectador com os olhos de Norman e a boca da senhora
Bates. É o grito desta boca que se ouve no ralo do banheiro.
Logo após o assassinato de Marion, o ralo se torna um buraco, a inscrição do Real2 do corpo da mulher, que atrai a aten2

Consideramos que o Real não pode ser representado pela linguagem,
apenas inscrito, como na imagem do ralo em Psicose— ali está o que
foge ao discurso: a morte de Marion Crane. Conforme Requena (1985),
por Real, referimo-nos a algo muito distinto da realidade empírica que
nos cerca, mas àquilo que demanda a interrogação do sujeito, a face do
sinistro e do sexo. O Real é algo da dimensão do gozo, um âmbito do
qual o sujeito está expulso, pois o sujeito é apenas possível na
linguagem. Ou, dito de outra maneira: “O real é impossível — diz Lacan
— e tem razão. O real — o ser em si é transcendente a nós e não se
rende ao humano discurso. Ele nos atravessa, nos constitui em nossa
materialidade concreta, mas guarda em silencio, aquém — ou além —
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ção do espectador, mas também traga a água e o sangue de
Marion — um sangue estéril, que denuncia o fim de uma vida.
A angústia em relação às representações da vagina
tem a ver com um padrão cultural que constrói o masculino
como referência, princípio e base de comparação de todas as
coisas (BORDIEU, 2010). Apesar do aparente poder do imaginário machista, o corpo das mulheres, objeto simultâneo
de horror e fascínio, assombra um universo simbólico androcêntrico, atraído e simultaneamente angustiado pelas imagens hitchcockianas.
Hitchcock foi conhecido pela forma a qual trabalhava a
sexualidade de suas heroínas, apresentadas como mulheres
contidas em relação a este aspecto. São mulheres portadoras
de um desejo pujante, porém expresso segundo os códigos
vitorianos de repressão e conduta. Afinal, com base na percepção de que as mulheres seriam grande parte do seu público, ele afirma em texto componente da coletânea elaborada
por Gottlieb (1998, p. 102): “as mulheres podem tolerar vulgaridade na tela, mas não quando exibida por pessoas de seu
próprio sexo, pois são de uma constituição tal — abençoadas
sejam — que não podem evitar sentir que um espetáculo
deste tipo avilta todas as mulheres em geral”.
Porém, metáforas e analogias antropomórficas do sexo da mulher são constantes em Hitchcock. A imagem é estratégica ao suspense hitchcockiano e se encontra inscrita na
vertigem de Scottie, o detetive de Um Corpo que Cai. A vertidas palavras [...] O código linguístico, as regras e prescrições da
cultura, a Lei que os preside e organiza, tudo isso gera a possibilidade
de infinitos discursos sobre o real. Ele próprio, mudo e quieto, traz em
seu coração o mistério do Cosmo” (PELLEGRINO, 1995, p. 322). Zizek
(2010a) observa que o Real lacaniano é um ponto, uma mancha que
nunca aparece na realidade (simbólica), mas que, paradoxalmente,
garante a coerência da realidade simbólica em si. Quinet (2002, p. 41)
considera que “[...] o registro do simbólico age como uma barreira
entre o imaginário e o Real, ao mesmo tempo em que os articula”.
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gem da queda, a ação da gravidade, é constitutiva em relação ao assunto, tendo em vista a constante repetição, na
filmografia do diretor, da imagem da vertigem. Duncan
(2011) cita James Wolcort, em relação ao trabalho do realizador: “De todos os seus motivos e traços distintivos (escadas,
chaves, pássaros) aquele que mais me intriga é o seu fascínio
pelas quedas. As quedas de grandes alturas eram os seus
crescendos dramáticos” (WOLCORT, apud DUNCAN, 2011, p.
14):
Passando brevemente em revista os filmes de
Hitchcock, constatamos muitas situações de
vertigem: no British Museum; em Chantagem, em
cima de um rochedo em Os Quatro Espiões, bem
como em Suspeita e A Casa Encantada; a queda no
poço de uma mina, e, em Young and Innocent; no
cordame de um barco em A Pousada da Jamaica; na
Estátua da Liberdade, em Sabotagem; a queda da
janela, em Janela Indiscreta; em cima do telhado, em
Ladrão de Casaca; em Mount Rushmore, em Intriga
Internacional e Aborgast a cair pelas escadas em
Psicose. Wolcott assinala: ‘Em geral, as quedas são
fotografadas em um ângulo alto e, muitas vezes, a
câmera capta as mãos agarradas quando o
personagem tenta salvar a vida, quando vai cair ou
est| prestes a cair num abismo’.

Conforme pondera Modleski (2005), a queda nos filmes
do diretor está constantemente ligada à feminilidade e à
angústia em relação à vida intrauterina, tal como Um Corpo
que Cai deixa patente. Nas cenas iniciais do filme, dependurado no pequeno duto de água da chuva, os braços de Scottie
performam um desenho em V, algo similar aos decotes das
vestes femininas, que apontam em ângulo para a região pubiana — o vértice de atração e da sedução. Na cena seguinte,
no apartamento de Midge, o detetive mantém distância em
relação ao sutiã, peça supostamente desenhada por um aeroprojetista em seus momentos de folga. Ele toca a peça
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apenas com a bengala que carrega. Mais uma vez, a mulher,
através da sua peça de vestuário, encontra-se correlacionada
à queda, tendo em vista a função do sutiã.
Requena (2004, p. 84, tradução nossa) observa que o
sutiã sujetador, em espanhol, “mantém, sustenta, estes são
os termos que se referem ao mesmo tempo à experiência do
personagem no ponto de partida da história e ao corpo da
mulher — porque é do lingerie, afinal, do que se trata”3. A
angústia em relação ao corpo da mulher tem relação direta
com os efeitos danosos ao sujeito do seu desejo incestuoso
de voltar ao útero materno. Entramos no âmbito da punição
em relação a este aspecto, que tem, dentre os seus efeitos, a
castração simbólica, assim como a perda definitiva da identidade masculina, algo que vitimou a Norman Bates, de maneira particular. Conforme argumentamos em seções anteriores, homens e mulheres guardam em si a falta e o fantasma
da castração, tendo em vista que o falo não teria, a rigor,
uma equivalência com o pênis, mas é um objeto imaginário.
Silverman (1988) observa, porém, que, no cinema dominante, o fantasma da castração é projetado na figura da
mulher, mas este retorna ao sujeito masculino, tornando
problemático e chocante o seu gozo. Uma forma de evitar a
angústia do olhar, capaz de reconhecer a diferença sexual
seria o fetichismo. “O fetiche faz mais do que sinalizar a falta
na mulher, admite Freud, mas também fala sobre a possibilidade da falta no homem, o que reafirma a identidade de homens e mulheres fundada na castração [simbólica]” (SILVERMAN, 1988, p. 21, tradução nossa)4. Ao apontar a falta no
3

4

No original: “sostiene, sujeta; tales son los términos que remiten,
simultáneamente a la experiencia del personaje en el punto de partida
del relato y al cuerpo de la mujer — pues es de lencería después de todo
de lo que se trata”.
No original: “This remarkable of fetish does more than simultaneously
avow and disavow female lack; as Freud himself admits, it also speaks
to the possibility of male lack, and it does in ways that affirm the
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outro, o sujeito masculino é forçado a reconhecê-la em si
próprio, um fator capaz de catalisar a terrível angústia hitchcockiana, esta fundadora do suspense, da sensação de que
uma ameaça — ou uma sentença — se impõe sobre o sujeito.
A fórmula de Mulvey (2009), de que “sadismo demanda história” pode ser, neste caso, apropriada em sua maneira
inversa: “masoquismo demanda história”, trata-se de fazer
algo acontecer ao sujeito masculino, confrontado com o seu
próprio desejo incestuoso. Ele pede por estar diante das imagens que evocam os órgãos sexuais femininos — como as
escadas de Um Corpo que Cai, o deságue da banheira, em
Psicose, ou mesmo o constante apelo a bolsas, cofres e malas, em Marnie. Porém, não suporta a visão que tem diante
de si, embora a tenha demandado. A possibilidade de encarar
a ameaça mais assustadora, a castração, é geradora de prazer — um desejo que clama o que Freud chama de masoquismo feminino, “corresponde ao fantasma que organiza o
gozo de alguns homens, e que consiste no desejo de ser castigado como ‘um menino mau’ em posições que estão associadas à mulher — no coito, no parto, — e que colocam em
evidencia a sua castração” (KHEL, 1996, p 190).
Este desejo masoquista está presente no conflito de
personagens como Johnny O (Um Corpo que Cai) e Sam Looms (Psicose), o segundo sobretudo quando demonstra, a
sua instabilidade, na sua impossibilidade de casar-se com
Marion, alegando dívidas familiares. O fantasma maior dos
heróis hitchcockianos em seu aspecto débil, frágil, manifestase na impossibilidade de um gesto ou palavra heróicos.
Se a imagem da queda é constante em Hitchcock, o
seu reverso também está presente de maneira definitiva: os
elos, aquilo que protege do abismo, ainda que possa expor o
sujeito a este: as algemas, cordas ou simplesmente as mãos
fundamental identity-in-castration of the male and female subjects”
(SILVERMAN, 1988, p. 21).
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nuas que seguram no duto de água da chuva, para evitar a
queda, situação vivida pelo detetive Scottie, em Um Corpo
que Cai. Entra em cena, de maneira definitiva, a fantasia masoquista:
Não seria exagero dizer que Masoch [nome do qual a
palavra masoquismo é derivada] foi o primeiro
escritor a fazer uso do suspense como ingrediente da
sua ficção romântica. Isto se deve parcialmente ao
fato de que os ritos de tortura e sofrimento
masoquista implicam na suspensão do corpo (o herói
é pendurado, crucificado ou suspenso), mas também
por que a torturadora entra num estado no qual é
congelada, como uma estátua, pintura ou fotografia
(DELEUZE apud MODLESKI, 2005, p. 155).

Deleuze vincula o suspense ao masoquismo, uma posição na qual o sujeito abre mão da autonomia sobre si e se
consolida como um objeto do desejo do outro, que é capaz
de lhe infligir dor, obtendo prazer nesta posição na qual renuncia ao controle sobre si próprio, dado o uso de algemas,
cordas, dentre outros instrumentos usados para restringir os
movimentos. A mulher capaz de proporcionar esta dor geradora de prazer, em contrapartida, entra num estado no qual é
congelada como uma estátua, imagem que remete à morte,
à aniquilação do sujeito. A questão das algemas em Hitchcock, associada ao masoquismo, é localizada, inclusive, na
série de entrevistas a Truffaut (2004, p. 52):
[Truffaut]: No final de O Inquilino Sinistro (1926) há
como que um clima de linchamento, parece-me, e o
herói é algemado.
[Hitchcock]: É. Ele tenta saltar uma grade e fica preso
nessa grade. Acho que psicologicamente a ideia das
algemas vai longe. Estar ligado a alguma coisa... isso
se aproxima da esfera do fetichismo não acha?
[Truffaut]: Não sei, mas encontramos isso em muitos
filmes seus.
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Porém, nos filmes do diretor, quem paga pelos ambivalentes desejos dos sujeitos masculinos — demandas que
remetem à bissexualidade, bem como ao masoquismo — é a
mulher, vítima de uma violência que, em última instância,
tem o peso da violação sexual. Esta violência, porém, não
poderia jamais ser representada em seus detalhes, mas sublimada mediante o uso da linguagem cinematográfica e de
uma série de metáforas visuais e antropomórficas. A visão de
uma agressão sexual seria impensável, pois perturbaria o
espectador em sua atenção ao enredo. Uma invasão do real
do sexo desta magnitude seria insuportável, pornográfica.
Por quê? Porque a pornografia é particularmente
perversa: seu caráter perverso não reside no fato de
que “perfaz todo o percurso e nos mostra todos os
detalhes sujos”, mas que é concebido de uma forma
estritamente formal: na pornografia, o espectador é
forçado a priori a ocupar uma posição perversa. Em
vez de estar do lado do objeto visto, o olhar recai
sobre nós, os espectadores, é por isso que a imagem
que vemos na tela não contém qualquer lugar, em
qualquer ponto sublime e misterioso do qual olhamos
5
(ZIZEK, 2010b, p 36, tradução nossa) .

Este ponto terrível e misterioso — o lugar do sexo — é
a mancha que se insere nas narrativas, como a inscrição do
Real, o irrepresentável. Marion é esfaqueada, mas consideramos que as facadas sejam um substituto para a penetração
sexual, o que evoca o sadismo sexual. Porém, o filme é bas5

Original: Por qué? porque la pornografía es intrínsecamente perversa:
su car|cter perverso no reside en el hecho que ‘llega hasta el final y nos
muestra todos los detalles sucios’, sino en que es concebida de un
modo estrictamente formal: en la pornografía, el espectador es
forzado a priori a ocupar una posición perversa. En lugar de estar del
lado del objeto visto, la mirada cae en nosotros mismos, los
espectadores, razón por la cual la imagen que vemos en la pantalla no
contiene ningún lugar, ningún punto sublime y misterioso desde el cual
nos mire.
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tante parcimonioso no sentido de evitar que seja apresentada ao espectador a penetração da faca no corpo de Marion.
Há outros fatores que demandam a atenção, como a música,
o barulho da arma e da mão da assassina em contato com a
água do chuveiro e o elemento gerador de maior angústia, os
gritos de Marion.
Ainda assim, são apresentadas em rápidos cortes sincopados, imagens que sugerem estocadas no corpo da moça.
O protagonismo do deságue da banheira é revelador, pois,
ali, naquela mancha escura, se encontra o indizível, o que
seria insuportável ao olhar — a violação em si. Em Marnie,
Confissões de uma Ladra, a apresentação da sequência de
fatos que causaram o estranho quadro emocional da personagem termina com a camisa do marinheiro completamente
ensanguentada.
A veste ocupa a tela de maneira ostensiva, invade o
espaço diegético e termina por consistir numa tarja, ali colocada para vetar ao olhar a morte do rapaz, mas também a
agressão à jovem Bernice e o gesto ambíguo em relação à
menina Marnie. A censura católica6 vedava ao olhar do espectador a violência e repugnância de tais cenas, mas, ainda
assim, o terrível, o insólito e a crueldade humana estão inscritos na superfície da tela.
Ao subir as escadas do campanário, Scottie arfa, Judy
resiste como pode, enquanto ela é mostrada com a pele nua,
tendo em vista que as suas vestes se desfazem parcialmente,
6

A censura se manteve a partir do início dos anos 30, até meados da
década de 60. De acordo com Black (1999), “La Legión de la Decencia
de la Iglesia Católica tuvo la facultad, y la ejerció, de dictar a los
productores de Hollywoodla cantidad de sexo e violencia admisible en
la pantalla. Los productores retiraban sumisamente cualquier escena
que ofendera la Iglesia [...] La Legión emitía entonces una calificación
para la película, la cual podía variar desde la aprobación para todos los
grupos de edad, a la calificación más temida ‘C’ (condenada): prohibida
para todos los católicos” (p. 11).
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ante a agressividade do detetive. A mancha é inscrita na tela
com a presença da freira e seu hábito preto, a mensageira do
sinistro. A tensão que se coloca seria, em última instância,
sexual, em sua interface com a violência, perpetrada por homens que não atenderiam ao ideal da masculinidade.
O trabalho de Hitchcock, largamente construído em
torno da falência das identidades masculinas, talvez represente a crise de um patriarcado que não atende às demandas
subjetivas e abre espaço a um evidente questionamento do
androcentrismo em seus pressupostos. O rancor em relação
às mães, algo presente de maneira marcante no trabalho do
diretor, em personagens como as senhoras Bates e Berenice,
é sintomático quanto a uma série de resistências sociais, nos
anos 50 e 60, contrárias à ideia de que a mulher passasse a
ocupar espaço no mercado de trabalho, em detrimento da
sua fixação no ambiente doméstico. Cohen (1995) observa
que, ao longo da carreira de Hitchcock, mas de maneira acentuada na transição entre os anos 50 e 60, as mães são tidas
como personagens centrais nos filmes, porém o lugar que
elas ocupam não é muito lisonjeiro. Ela aponta que a hostilidade em relação às mães foi analisada em termos psicanalíticos, porém, tais análises falham no sentido de questionar os
reais motivos da hostilidade.
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Ficha técnica (resumida) dos filmes principais filmes
analisados neste trabalho
Vertigo (Um Corpo que Cai).
Produção: Alfred Hitchcock, Paramount, 1958.
Produtor associado: Herbert Coleman.
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Direção: Alfred Hitchcock.
Argumento: Alec Coppel e Samuel Taylor, baseado no romance de
Pierre Boileau e Thomas Narcejac “D'entre les Morts”. Psycho (Psicose).
Produção: Alfred Hitchcock, Paramount, 1960.
Empresário: Lew Leary.
Direção: Alfred Hitchcock.
Argumento: Joseph Stefano, baseado no romance de Robert Bloch.
Marnie (Marnie —confissões de uma ladra).
Produção: Alfred Hitchcock, Universal, 1964. 227.
Produtor: Albert Whitlock.
Direção: Alfred Hitchcock.
Argumento: Jay Presson Allen, baseado no romance de Winston
Graham.
[Recebido: 26 fev. 2016 — Aceito: 10 mar. 2016]
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CORPO, LUGAR, PODER E AFETO NO CINEMÃO:
PARANDO PARA VÊ-LOS, PARANDO PARA OUVI-LOS...
Mário Vasconcelos1
Resumo: O trabalho faz parte de uma pesquisa de
mestrado em Sociologia e procura lançar um olhar
sensível sobre um cinema erótico localizado no centro da cidade de Fortaleza. Reduzir as apropriações
que os sujeitos fazem desses espaços a um simples
reduto de encontros eróticos entre homens que procuram experienciar um momento marcado pelo anonimato, pela liminaridade e pela plasticidade seria incorrer em uma percepção apriorística do lugar,
privilegiando a análise da ocorrência de um tipo de
cena que ali se processa em detrimento de outras.
Parto da premissa de que os “cinemões”, como territórios onde se negociam relações de poder, mas
também de afecções, funcionam como um emaranhado de discursos e práticas que tenciona estruturas
internalizadas pelos sujeitos no espaço da rua (na cultura) com outras que são produzidas e negociadas no
interior do mesmo, sensibilidades que são da ordem
do momento, sensibilidades circunstanciais.
Palavras-Chave: Cinema. Corpo. Espaço. Afeto.

BODY, PLACE, POWER IN AFFECTION BIG CINEMA:
STOPPING TO HEAR THEM, STOPPING TO HEAR THEM...
Abstract: The work is part of a Master thesis in Sociology and seeks to launch a sensitive look at an erotic
cinema located in the city of Fortaleza. Reduce the
appropriations that subjects make these spaces to a
1
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single stronghold of erotic encounters between men
looking to experience a moment marked by anonymity, the liminality and the plasticity would incur a priori
perception of the place, focusing on the analysis of
the occurrence of a type of scene that takes place
there over others. Premise of childbirth that “cinemões” as territories where they negotiate power
relations, but also of affections, work as a web of discourses and practices that intends internalized structures by the subjects in the street space (in culture)
with others that are produced and traded within the
same sensibilities that are the order of the moment,
circumstantial sensitivities.
Keywords: Cinema. Body. Space. Affection.

Sobre Lugares: apreendendo o Cinemão
Colocar em questão uma pretensa natureza dos lugares nos leva a pensar que sua constituição em espaço se dá a
partir de uma política de presença que envolve e mobiliza
todo um repertório de investimentos e de significações que
por serem tomados por nós como naturais, através de processos de rotinização de nossos modos de percepção, pensamento e ação, acabam distanciando um olhar sobre as
“coisas” da vida social com caráter de suspeita.
A lógica que Geertz (2008) põe em funcionamento a
partir do exemplo e do que se encontra por trás de uma aparentemente simples piscadela que quando repensada nos
contextos em que emerge possibilita um diálogo entre aquilo
que ele chama de uma experiência próxima em relação a uma
experiência distante. Para esse mesmo autor é aí em que
reside o objeto da etnografia, modo de observação, análise e
apreensão dos signos da cultura a que esse trabalho pretende
se utilizar: “uma hierarquia estratificada de estruturas significantes em termos às quais os tiques nervosos, as piscadelas,
as falsas piscadelas, as imitações, os ensaios das imitações
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são produzidos, percebidos e interpretados, e sem as quais
eles de fato não existiriam (nem mesmo as formas zero de
tiques nervosos as quais, como categoria cultural, são tanto
não-piscadelas como as piscadelas são não-tiques), não importa o que alguém fizesse ou não com sua própria pálpebra”
(GEERTZ, 2008, p. 5).
Os espaços nada têm de neutros. Eles insinuam, sugerem, normatizam, sinalizam a existência de relações de poder que são constitutivas e mobilizadoras da vida social e que
se apresentam de forma materializável na presença e disposição ou não de objetos, no uso ou não de determinadas cores, na iluminação, no cheiro, na localização e naquilo que
constitui a ambientação como um todo que é tecida a partir
de paisagens e cenas que cada espaço cria e dos efeitos que
esses mecanismos produzem em nós, demonstrando que
cada elemento que constitui algum espaço e que o próprio
espaço passa por um processo de seleção, de escolha.
Perceber que o ato de ir ao cinema envolve uma série
de rituais, que têm no corpo e na performance um de seus
elementos mediadores, abre espaço para que exercitemos o
observar o observar, o ouvir o ouvir, parando para ver aquilo
que estamos vendo e aquilo que estamos ouvindo, empreendendo um exercício de esgarçamento dos sentidos, produzindo sensibilidades prontas para serem usadas e que são
acionadas pelas cenas que ali se processam. Perceber de que
forma aquele lugar e os signos que a ele estão associados
acionam na fabricação e no tensionamento de identidades
que ora refletem um caráter reprodutivista da dominação
masculina e da política heterocentrada, ficcionalizando e
hiperbolizando os signos associados ao masculino, demonstrando assim, seus efeitos de paródia ou de invenção com
esses signos, improvisando, elaborando outras artes de fazer
o masculino que diferem de uma norma que se pretende legítima e não intimidável. Nesse sentido, mais do que decifrar
códigos que estruturam relações e espaços sociais, em uma
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tentativa de desvelamento de uma pretensa verdade das
coisas, faz-se preciso dialogar saberes, fazendo com que o
conceito teórico produzido por nós enquanto pesquisador
dialogue com aquele produzido pelo nativo, partindo da
premissa de que a fala nativa é também dotada de um saber
e que em determinados contextos, como no caso do proposto nesse escrito, nós somos tão nativos quanto aqueles que
pesquisamos. “O caminhar de uma análise inscreve seus passos, regulares ou ziguezagueantes, em cima de um terreno
habitado há muito tempo”. Dentro dessa lógica proposta por
Certeau (1998) se faz preciso pensar que já existe um conhecimento acumulado sobre todo e qualquer objeto de pesquisa, tanto produzido por aqueles que elencam tais espaços
para formular suas questões teóricas como para os próprios
nativos que em suas idas reiteradas ao lugar acabam que por
elaborarem sentidos que viabilizam a criação e a fixação de
códigos que tornam os trânsitos lá dentro bem sucedidos. A
fala de um dos frequentadores de outro Cinema da cidade,
expressa na pesquisa de Vale (2000) sobre o cine Jangada,
evidencia a particularidade desses processos gestados nessas
salas de exibição.
O ritual do cinema pornô diferencia-se radicalmente
do ritual burguês da ida ao cinema como marca de
distinção. Ao longo da sua especialização, o roteiro
pornô teria adquirido características estereotípicas —
rítmicas, temáticas, apelativas — que converteriam a
ação fílmica em um ritual replicável ou ainda
complementável. O pornô geraria uma disposição
específica possibilitada pelas regras desse ritual; mas
a atividade na sala de exibição não dependeria,
estritamente, do “estímulo” do filme: os homens que
frequentavam o Jangada descobriram redes de
sociabilidade diferenciadas, onde a performance
cinematográfica era acompanhada por outras
performances, materiais mas não menos imaginárias,
na plateia: “[...] você ia lá e realizava, quem era
voyeur se realizava, quem gostava de transar com
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quatro ou cinco homens se realizava, quem gostava
de policial militar se realizava, lá era, como se diz, um
cinema de fantasias”, enuncia um entrevistado (p.
80).

Nesse sentido para compreender esses códigos, essa
tecnologia que produz corpos e performances feitas para
excitar e toda a ritualidade que se confere ao ato de ir ao
cinema, é preciso que saibamos empreender um trabalho
não só cartográfico, tentando montar os mapas que compõem as cenas e as paisagens que acenam para um corpus
documental e empírico em torno do nosso objeto, mas também artesanal, costurando os elementos que em conjunto
resultarão no formato de uma “roupa”, de uma conformação
específica, um manuscrito estranho, desbotado, cheio de
elipses, incoerências, emendas suspeitas, marcada por errâncias, achados, escrito não só com os sinais convencionais do
som, mas com exemplos transitórios de comportamento
modelado (GEERTZ, 2008).
Centrando nosso olhar para o cinema erótico Arena,
localizado no centro da cidade de Fortaleza, espaço que
constitui juntamente com outros espaços considerados não
normativos, como outros cines eróticos, praças, pontos de
esquina, saunas, bares, banheiros, uma zona moral no centro, rodeada por instituições como igrejas católicas ou evangélicas, por uma conhecida escola da cidade, pelo hospital
Geral de Fortaleza e pelo prédio da faculdade de Direito, o
estudo proposto tentará, como já dito anteriormente, apreender o objeto não só na sua forma, como no seu conteúdo,
para depois apresentá-lo, considerando a existência de um
caminho de caráter variado e esboçado que se interpõe nessa
“caminhada” até o cinema, ato pensado no texto a partir de
seu caráter polissêmico.
Pensando que o entorno informa muito acerca do lugar, possibilitando com que produzamos ou acionemos outros significados acerca do mesmo, esse caminhar procura
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apreender não só os percursos deambulatórios que ganham
materialidade no caminhar, como a presença de tais espaços
que meio como que travestem aquela zona, criando outra
paisagem paralela, ou sugerindo uma relação de conectividade existente entre ambas, bem como outro modo de caminhar que aponta a emergência de processos, continuidades, descontinuidades, teorias, conceitos que vão acenando
para um duplo movimento: primeiramente centrífugo que
parte do cinema, tentando historicizar esses processos que
foram constituindo a emergência de uma zona moral no centro, dialogando com outros trabalhos que vêm sendo pensados a partir dessa lógica, bem como outro movimento de
natureza centrípeta que atua em movimento oposto, costurando e compilando esses achados e, munido deles, voltando
suas análises para o próprio cinema.
Partindo dessas premissas, como pensar a relação entre uma esfera “sagrada”, corporificada na presença desses
lugares da ordem, normativos, como a igreja, a escola, o direito e outra “profana”, marcada pela presença desses outros
espaços que de algum modo movimentam ou se valem de
manobras inventivas, demonstrando a força delas, através de
processos de repetição, como sua fraqueza por meio da ficcionalização exarcebada das mesmas, com formas de regramento e normalidade instituídas socialmente goela abaixo
que se impõem como da ordem natureza e, portanto, inquestionáveis e que querem conformar e enquadrar dentro de
discursos claustrofóbicos que se esforçam por limitar a possibilidade de agenciamento em torno deles. Mas mesmo imersos nessas estruturas os agentes possuem uma arte, um estilo em suas ações, evidenciando a existência de uma
criatividade própria praticada cinemão.
Essas questões colocadas nos ajudam a pensar em que
momento a palavra “cinemão” emerge como categoria nativa? A que signos estão associados essa expressão? Pensando
que nenhuma fala bem como nenhum tipo de observação é
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inocente, considerando o lugar social no qual estamos imersos, de que forma trabalhar o olhar, o ouvir, o perceber e o
escrever de modo que tensione as formas de saberes engendradas nesse processo? De que forma a ação simbólica dos
frequentadores desse espaço reverbera em determinadas
práticas sociais? Como observar/teorizar uma “liberdade gazeteira” das práticas, pensando que praticar o cinemão exige
técnicas, improvisações e bricolagens? Como as pessoas querem ou desejam aparecer no cinema? Tais questionamentos
nos nortearão a fazer um exercício de deslocamento das experiências ali vivenciadas para as quais um olhar desatento só
atribui um sentido único e último para determinadas ações,
quando na verdade a ação deve ser compreendida a partir de
um campo específico de significação negociado no interior
do cinema, nos sentidos do escuro, nos atos de fala que criam/acionam efeitos de verdade sobre o lugar e sobre os agentes.
Para Certeau (1994), o ato de falar não pode ser reduzido ao conhecimento da língua, mas da enunciação. Para
tanto, ele aponta quatro características do ato enunciativo.
A) Ele opera em um campo de sistema linguístico; B) Coloca
em jogo uma apropriação ou reapropriação da língua por
locutores; C) Instaura um presente relativo a um momento e
a um lugar e D) Estabelece um contrato com o outro numa de
rede de lugares e de relações.Apropriando-nos dessa formulação e pensando que a elaboração e a reprodução da vida
social se dão por meios performativos, no sentido elaborado
pelos linguistas Austin e Derrida e apropriado pela teórica
queer Judith Butler (2003) quando o termo é pensado como
“algo que se realiza enquanto é nomeada”, a partir de processos reiterados que dada à reprodução contínua acaba
adquirindo “efeitos de verdade” abre espaço para que pensemos de que modo instituições e agentes trabalham com
suas formulações discursivas para produzir e cristalizar verdades acerca de determinados espaços e práticas.
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Usos, apropriações, estratégias e ressignificações são
neutralizados frente a uma construção discursiva que “limpa”
e homogeneizadora, desembocando em representações que
estão intimamente relacionadas à como o lugar é percebido,
ou seja, as representações produzidas em torno dele que o
associam unicamente a um lugar de pegação/ putaria/ imoralidade/ “de encontros de homens de verdade”/ excitação/ de
trânsito, de passagem/ lugar de fantasia/ vigilância/ permissividade/ prostituição/ de voyeurismo/ de experimentação/ de
transgressão/ sexo anônimo e rápido/ sexo livre e sem compromisso, ... Tais formulações acabam por desconsiderar o
caráter múltiplo e variado de praticar o lugar. No cinema
existe um circuito que promove a orquestração de corpos e
performances no espaço. Porém, existe um curto-circuito
que tensiona as encenações que ali assumem o caráter de
legitimidade, pensando que toda disciplina produz antidisciplinas.
Declarar, como faz Butler, que o sexo é sempre (“em
alguma medida”) performativo é declarar que os
corpos não são meramente descritos; eles são
sempre constituídos no ato da descrição. Quando o
médico ou a enfermeira declara “É uma menina! ou
“É um menino!” não está simplesmente relatando o
que vê (esse seria um enunciado constatativo), mas,
está efetivamente, atribuindo um sexo e um gênero a
um corpo que não pode ter existência fora do
discurso. Em outras palavras, aquele enunciado é
performativo (SALIH, 2012, p. 125).

A partir da compreensão de que uma palavra não só
nomeia, faz falar coisas no mundo no intuito de serem apropriadas por quem enuncia, de serem inteligíveis, de serem
dominadas, mas também existentes a partir dessa nomeação.A palavra, assim, não só nomeia; ela cria enquanto nomeia. “No princípio era o Verbo; o Verbo estava com Deus; o
Verbo era Deus.” (João, 1:1). “E disse Deus: Haja luz e houve
luz” (Gênesis, 1:3). As palavras, assim, quando enunciadas
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além de tornar existentes espaços, corpos e práticas, legitima-os, instituindo sobre aquilo que cria uma espécie de norma que passa a ter um caráter universal, transhistórico e,
portanto, não passível de questionamento.
No entanto, seguindo essa lógica presente no conceito
de performatividade2 de Butler (2003), Preciado (2011) tece
uma crítica acerca daquilo que esse conceito contempla no
que diz respeito à performance de gênero, pensando que a
fabricação do gênero a partir da reiteração desses atos de
fala, acaba que por enfatizar e celebrar apenas o caráter móbil e fluido dessas performances, desconsiderando a materialidade dos corpos. Tais proposições são apresentadas em sua
obra Gender Trouble. Já na obra Bodies that matter, Butler
(2002) desassociou o conceito de performatividade a uma
ideia voluntarista para pensá-lo como um processo reiterativo e regulador que constrói corpos generificados que antecede a própria constituição do sujeito e que, portanto, depende
dele. Preciado (2011) estende a questão apresentando que “o
gênero não é simplesmente performativo, sendo ele também
prostético e se manifesta na materialidade dos corpos, puramente construídos e inteiramente orgânicos”. O dildo,
como uma corporificação dessa materialidade fora do corpo
de “origem”, acena para o caráter fabricado e parodístico da
2

Em Bodies that matter, Butler retomou de maneira esclarecedora o
conceito de performatividade e o desassociou da ideia voluntarista de
representar um “papel de gênero”, construindo para si um corpo que
expresse e marque uma condição de escolha do sujeito que adota uma
identidade. Ao contrário, ela demonstrou que a performatividade se
baseia na reiteração de normas que são anteriores ao agente e que,
sendo permanentemente reiteradas, materializam aquilo que
nomeiam. Assim, as normas reguladoras do sexo são performativas no
sentido de reiterarem práticas já reguladas, materializando-se nos
corpos, marcando o sexo, exigindo práticas mediante as quais se
produz uma “generificação”. Não se trata, portanto, de uma escolha,
mas de uma coibição, ainda que esta não se faça sentir como tal. Daí
seu efeito a-histórico, que faz desse conjunto de imposições algo
aparentemente “natural” (MISKOLCI; PELÚCIO, 2006, p. 4).
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heterossexualidade, demonstrando que a feminilidade e a
masculinidade não são atributos somente dos possuidores de
uma vagina e de um pênis, respectivamente.
O corpo da multidão queer aparece no centro disso
que chamei, para retomar uma expressão de Deleuze,
de um trabalho de “desterritorialização” da
heterossexualidade. Uma desterritorialização que
afeta tanto o espaço urbano (é preciso, então, falar
de desterritorialização do espaço majoritário, e não
do gueto) quanto o espaço corporal. Esse processo de
“desterritorialização” do corpo obriga a resistir aos
processos do tornar-se “normal”. Que existam
tecnologias precisas de produção dos corpos
“normais” ou de normalização dos gêneros não
resulta um determinismo nem uma impossibilidade
de ação política. Pelo contrário, porque porta em si
mesma, como fracasso ou resíduo, a história das
tecnologias de normalização dos corpos, a multidão
queer tem também a possibilidade de intervir nos
dispositivos biotecnológicos de produção de
subjetividade sexual (PRECIADO, 2011, p. 4).

Retomando assim a discussão já iniciada acima sobre o
caráter construído dos espaços podemos dizer que eles vão
funcionando como microcosmos dos engendramentos da
vida social, como quintais, quartos, cozinhas em que emergem os bastidores da vida social, o caráter vívido da experiência e todos os tensionamentos que ela desdobra. É ali que
a vida social se realiza com suas intensidades, seus fluxos,
suas urgências, suas contingências, suas contradições, suas
dissimulações. É ali naquelas geografias delimitadas por um
perímetro que ritualizamos a norma, que somos confrontados por ela, mas que também nos experimentamos, que nos
fazemos laboratório, que nos ensaiamos, e que, acima de
qualquer coisa, nos produzimos. Não podemos desconsiderar
que para além das relações de poder, coexistem as ressignificações que são modos de agenciamento que nos fazem es46 | Gênero, corpo e performance

capar. Estamos querendo falar da dimensão dos afetos, das
identificações, extensões que produzimos nos lugares e que
os lugares produzem em nós, daquilo que escoa, que escapa
e produz, assim, antidisciplinas nesse espaço que, como a
própria força onomástica faz dizer, se constitui em uma arena, um campo de lutas, de equilíbrio de forças materiais e
simbólicas que estão ali se performatizando nos sentidos do
escuro, na economia dos gestos, na relação das contracenas
exibidas nas televisões com as cenas que lá são produzidas
pelos praticadores do cine mão que funcionam muito mais
como um pano de fundo, simulacro para o irromper de uma
variedade de cenas que significam e movimentam o lugar.
Essa relação recursiva (TUAN, 1974) criada entre nós e
os espaços que se constituem enquanto elos e teias de poder
e afeto que nos interligam a eles e que nos tornam coextensivos a eles, fazendo-nos com que nós não somente habitemos
nos lugares, mas também habitemos os lugares (FRANÇA,
2010) como engrenagens que os põem em funcionamento,
possibilita-nos com que consideremos que o espaço é articulado de acordo com o nosso esquema corporal, que corpos e
lugares se interconectam como ossos e pele.
Primeiras imersões no campo: apresentando o Cinemão
Tais apontamentos figuram em algumas inquietações
que têm sido produzidas em algumas de minhas primeiras
imersões em um cine erótico localizado no centro de Fortaleza. Meu olhar arguto tem me lançado em posturas de estranhamento e de desconstrução e desnaturalização em relação
às formas minimamente arrumadas com que tal lugar tem se
apresentado para mim, fazendo-me pensar no seu caráter
continuadamente fabricado, nas suas feituras a partir de
tramas infinitesimais que só podem ser percebidas quando se
maximiza algumas faculdades da alma, como diria Roberto
Cardoso de Oliveira (2000). Quando o olhar, o ouvir e outras
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faculdades não descritas por esse autor se fazem sensíveis a
essas questões torna-se possível desencantar o lugar, percebendo-o como embuste, como construção que envolve uma
série de investimentos que vão criando pedagogias e interdições possíveis para os usos, para as apropriações, para nós,
enquanto corpo, praticarmos e habitarmos tal lugar.
Tentarei mostrar como o olhar o ouvir e o escrever
podem ser questionados em si mesmos, embora, em
um primeiro momento, possam nos parecer tão
familiares e, por isso, tão triviais, a ponto de
sentirmo-nos dispensados de problematizá-los;
todavia, em um segundo momento — marcado por
nossa inserção nas ciências sociais — essas
“faculdades” ou, melhor dizendo, esses atos
cognitivos delas decorrentes assumem um sentido
todo particular, de natureza epistêmica, uma vez que
é com tais atos que logramos construir nosso saber.
Assim, procurarei indicar que enquanto no olhar e no
ouvir “disciplinados” — a saber, disciplinados pela
disciplina —realiza-se nossa percepção, será no
escrever que o nosso pensamento exercitar-se-á da
forma mais cabal, como produtor de um discurso que
seja tão criativo como próprio das ciências voltadas à
construção da teoria social (OLIVEIRA, 2000, p. 17).

Assim, é na tentativa de constituir objetos socialmente
“insignificantes” como diria Bourdieu (2001) em objetos científicos, que procuro, inicialmente, centrar minhas inquietações e problemáticas a partir da iluminação que algumas
construções conceituais possam trazer a partir da mobilização das minhas experiências empíricas que se centrarão em
uma análise que desloque e descontrua pré-noções que apagam e neutralizam uma multiplicidade interpretativa que
possibilita compreendemos lugares e práticas como possíveis
dentre tantas outros.
Pensar que o cinema evoca uma situação de trânsito e
os modos nos quais os agentes criam teias de sentido e signi48 | Gênero, corpo e performance

ficado para esse lugar que ultrapassam uma lógica aparentemente uníssona sobre os lugares é entender que o que os
agentes fazem nos lugares e dos lugares vai além daquilo que
se espera como supostas funcionalidades do mesmo, possibilitando, assim, com que desnaturalizemos os significados
construídos em torno do lugar, abrindo espaço para deslocamentos e outras formulações acerca do mesmo. Para esse
propósito, penso utilizar como recurso metodológico uma
etnografia que se faz a partir da observação de como os sentidos não só do claro/escuro, mas o do cheiro/odor criam ou
acionam determinadas práticas sociais no interior do cinema.
O conceito de cena (GOFFMAN, 2012) também me servirá
para pensar ou pluridimensionar as situacionalidades que ali
são experienciadas, produzindo outras citacionalidades sobre
ele.Compreender o cinema a partir de um olhar transversal
que intercepta os discursos construídos e cristalizados por
determinadas instituições e que de algum modo são também
reproduzidos e tensionados no interior do espaço, possibilita
compreendê-lo como um lugar que possui um código próprio
e não como um lugar do não, pensando aqui como Balandier
(1997) que em toda forma de “desordem” há uma ordem e
vice-versa.
Assim, reduzir as apropriações que os sujeitos fazem
desses espaços a um simples reduto de encontros eróticos de
“homens entre homens” que procuram experienciar um momento marcado pela liminaridade, pela plasticidade e pelo
anonimato seria incorrer em uma percepção apriorística do
lugar. O cinemões, como territórios onde se negociam relações de poder, mas também de afetos funcionam como um
emaranhado de discursos e práticas que tenciona os modelos
de moralidade e de higienidade internalizados pelos sujeitos
no espaço da rua (na cultura) com outros que são produzidos
e negociados no interior do mesmo, sensibilidades que são
da ordem do momento, sensibilidades prêt-à-porter. Essas
sensibilidades que são prontas para serem usadas no interior
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gentes configuram-se em resultados de uma negociação
tensa dos agentes com as estruturas, demonstrando que o
cinemão embora se pretenda um elemento de subversão em
relação a uma dada ordem, espaço mobilizador de desejos e
afetos e como um lugar que aparentemente desestabiliza a
tediosidade das relações sociais e a rotinização da própria
vida ordinária, abrindo passagem (ensaiando) para a criação
de outros estados, encontra-se no lugar do meio, no limbo,
conjugando aquilo que chamo de “fora” com o “dentro”, entendendo que tais categorias (fora e dentro) só existem politicamente.
O fora e o dentro, assim, só existem como políticas que
regulam práticas sociais, ou seja, existem enquanto construções que por serem internalizadas e naturalizadas possibilitam com que pensemos na existência de “lugares diferentes”,
como se o agente pudesse se despir completamente de uma
política identitária “do fora” no instante em que ultrapassa a
roleta que regula quem entra e quem sai do lugar, assumindo, assim, uma outra conformação identitária completamente desvinculada e descompromissada com aquela administrada “fora”.Dadas as internalizações, o agente supõe que ao
entrar no cinemão ele pode ser outro, não preservando e
tencionando alguns aspectos identitários regidos pela norma
do “fora” e, roçando, portanto, tais aspectos, ou melhor, fissurando-os com outros que são acionados pelo lugar.
Assim, procuro a partir do recurso da etnografia apreender as narrativas (VEYNE, 1983; CERTEAU, 1994) que se
materializam no modo como eles caminham, praticam e
experimentam essas duas fronteiras, carregando o “fora” lá
dentro, mobilizando, assim, uma pedagogia do corpo e dos
afetos compreender os usos que os agentes fazem desse
lugar que os possibilita experienciar um momento que eles
acreditam estar sendo de liminaridade. Sendo assim, o conceito de corpo que importa à pesquisa não é somente o corpo
das representações, mas, sobretudo um conceito de corpo
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recepcionado pelo termo corporeidade. “Essa abordagem da
corporeidade parte da premissa metodológica de que o corpo
não é um objeto a ser estudado em relação à cultura, mas é o
sujeito da cultura; em outras palavras, a base existencial da
cultura” (CSORDAS, 2008, p. 102).
Assim, o exercício de narrar, não com o sentido que
vulgarmente se remete ao termo, mas aos modos como tais
agentes praticam o cinemão se coaduna com o exercício de
perseguir uma narrativa dos pés. Perseguir uma narrativa dos
pés é fazer um exercício de atenção para cada detalhe, por
mais banal que aparente ser, como elemento constitutivo da
experiência antropológica no lugar que, na proposta que venho trazendo, se configura em abrir espaço a uma polifonia
narrativa dos agentes com a da própria escrita etnográfica
sem menosprezar formas de saberes e conhecimentos nativos que não devem aparecer como pano de fundo, mas como
o elemento que dá vida ao texto e a experiência. É nesse sentido, que proponho uma discussão do fazer etnográfico relacionando essa forma de saber com a experiência cartográfica, medida pela ativação do olho vibrátil (ROLNIK, 2006), que
é a visão do cartógrafo 3, primando por uma prática interrelacional entre esses dois fazeres.
Considerações finais
O cinemão, embora se pretenda um elemento de subversão, e o é em relação a uma dada matriz institucional,
espaço mobilizador de desejos e afetos proscritos e como um
lugar que aparentemente representa e desestabiliza certa
rotinização da própria vida ordinária é marcado por uma am3

A matriz relacional desse discurso antropológico é hilermórfica: o
sentido do antropólogo é a forma; o do nativo, a matéria. O discurso do
nativo não detém o sentido do seu próprio sentido. De fato, como diria
Geertz, somos todos nativos; mas, de direito, uns sempre mais nativos
que outros (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 114).
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biguidade que conjuga transgressão e controle em uma constante tensão, a partir de uma suposta fragilidade do processo
de interação, o que acena para uma desnaturalização de distinções geográficas espaciais que só existem enquanto políticas sócioespaciais de gerência de conduta. Assim, procuramos a partir do “caminhar” dos frequentadores, observar
(pois se supõe que observar é participar) e compreender os
usos e ressignificações que os agentes fazem desse lugar que
os possibilitam experienciar um momento que eles ritualizam
como sendo de liminaridade. Utilizando a experiência corporal como método de pesquisa, viabilizada por meio de uma
etnobiografia, dialogando com a experiência cartográfica,
sensações cheiro-odor, claro-escuro, tocar-distanciar, falarsilenciar atuaram como mediadores de engajamentos práticos e da constituição de formas de interação e de sociabilidades amparadaspelas semânticas do escuro e do anonimato.
As questões incitadas por esse nesse escrito constituem em alguns de minhas inquietações que vêm montando
um mosaico de percepções, de aproximações, de conceituações expressas na minha pesquisa de mestrado que se intitula Zonas de Contato, Zonas “Imorais”: Uma Etnografia dos
Sentidos, Práticas e Usos em um Cinemão de Fortaleza (Cine
Arena). No afã de compreender de que modo tal lugar é praticado pelos agentes que a partir de suas práticas deslocam
sentidos, usos e apropriações do mesmo, a pesquisa muito
mais do que gerar respostas para um dado fenômeno que
pode ser visto como extraordinário que seria o ato de ir a um
cinema erótico e participar coletivamente dos sentidos que
ali são produzidos, pretende tensionar alguns dados empíricos com algumas formulações conceituais que funcionarão
muito mais como iluminações sinalizadas pelo campo do que
em verdades últimas a respeito do mesmo.
“Deixar que a teoria adormeça um pouco no ato da
pesquisa” (BARREIRA, 2015) se configura em uma espécie de
renuncia teórica e empírica do objeto, entendendo que o
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mesmo não está dado enquanto problema, mas que sua
construção se constitui simultaneamente no próprio processo de imersão na realidade pesquisada e na conciliação daquilo que já foi mencionado sobre a experiência próxima e a
experiência distante. Construir um objeto, assim, configurase em desconstrui-lo, desnaturalizá-lo e remontá-lo, demonstrando que nossa atividade é muito mais genealógica, o
que possibilita entendermos as emergências de determinados fluxos e processos que tornam possíveis e dinamizam a
vida social do que compreender as “coisas” do modo como
elas se apresentam para nós. Essa atividade meio paranoica
faz com que estejamos sempre desconfiando dos outros e de
si mesmos, olhando os fenômenos sempre com um caráter
de suspeita e percebendo que quaisquer atos embora se travistam de aparentemente naturais se constituem em operações classificatórias.
Sendo assim, podemos dizer que o princípio de desconstrução é um processo de desencantamento do tipo weberiano. E esse desencantamento nos ajuda a desmontar as
cenas do cinema, a criar outras, partindo da premissa de que
o ato de ir ao cinema envolve uma série de operações que
estão circunscritas em um campo de forças constituído de
agentes, de instituições, de práticas, de discursos. Se quisermos nos aproximar de alguma lógica que é produzida no cinemão precisamos atentar para as condições de produção
dos discursos sobre o mesmo, que inclui uma desconstrução
das cenas discursivas, bem como uma desconstrução das
condições de fala dos agentes que movimentam aquele lugar, pois isso abrirá precedentes para uma não hierarquização dos significados colhidos e fabricados nas entradas em
território outro, relativizando o mesmo e entendendo que
cada discurso tem seu regime de verdade e que nosso papel
não é o de descobrir sentidos como próprio de uma atividade
detetivesca, mas muito mais o de cartografar sentidos, o que
nos aproxima de um fazer artesanal, o saber de um cartógrafo, um saber-fazer que une cabeça e corpo, como na dança,
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como sugeria Nietzsche, que nos faz subir acima de nossa
própria cabeça, envolvendo uma perda de si (um desconhecimento/ uma desnaturalização/ um deslocamento) e abrindo
espaço para outra possibilidade. Dancemos com os olhos,
com os ouvidos, com os pés, com as mãos, com a cabeça.
Dancemos, pois, com o corpo.
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IDENTIDADE, GÊNERO E CULTURA MATERIAL:
SENHORAS E CRIADAS NO ESPAÇO DOMÉSTICO — SÃO
PAULO (1870-1920)
Simone Andriani dos Santos1
Resumo: Este trabalho propõe a análise das relações
entre criadas e patroas, na cidade de São Paulo, entre
as décadas de 1870 e 1920, a partir das diferenças étnicas, sociais e de gênero (re)produzidas no espaço
doméstico. Utilizando como principal corpo documental os manuais de prescrição de conduta (manuais de etiqueta, de economia doméstica, de puericultura e de higiene e saúde), o intuito é compreender a
formação identitária a partir do uso de objetos e espaços, entendidos estes como indutores de comportamentos e hábitos corporais.
Palavras-Chave: Cultura material. Gênero. Espaço
doméstico. Trabalho doméstico. São Paulo.

IDENTITY, GENDER AND MATERIAL CULTURE: LADIES
AND CREATED IN DOMESTIC SPACE — SAO PAULO
(1870-1920)
Abstract: This work is an attempt to analyze the relations between servants and mistresses, in São Paulo,
between the 1870’s and 1920’s, from ethnic, social
and gender differences (re)produced in the household. Considering different kinds of manuals — etiquette, housekeeping, childcare and hygiene and
health — we intend to understand how identities are
connected with the use of objects and spaces in the
house.
Keywords: Material culture. Gender. Domestic space.
Housework. São Paulo.
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Introdução
Este trabalho se propõe analisar as relações entre patroas e empregadas domésticas na cidade de São Paulo, entre as décadas 1870 e 19202. O objetivo é entender a construção de suas identidades no espaço doméstico a partir das
diferenças étnicas, sociais e de gênero, sob a perspectiva da
cultura material3. Utilizando como principal conjunto docu2

Este trabalho é síntese das principais ideias desenvolvidas na
dissertação de mestrado, defendida em agosto de 2015, cujo título é:
Senhoras e criadas no espaço doméstico, São Paulo (1875-1928). A
pesquisa foi realizada na FFLCH-USP (Departamento de História
Social)e financiada pelo CNPq.
3
Segundo Meneses (1983, p. 112), cultura material pode ser definida
como”[...] aquele segmento do meio físico que é socialmente
apropriado pelo homem” e apropriação social como “[tudo aquilo que]
o homem intervém, modela, dá forma a elementos do meio físico,
segundo propósitos e normas culturais”. Assim, o conceito pode tanto
abranger artefatos, estruturas, modificações da paisagem, como coisas
animadas e, também, o próprio corpo, na medida em que ele é passível
desse tipo de manipulação ou, ainda, os seus arranjos espaciais. Dessa
forma, não importa em qual contexto de uso (social, cultural,
ritualístico ou econômico), não se pode negar a ubiquidade das coisas
físicas para a humanidade. A cultura material é indissociável e
constitutiva da condição humana desde o seu surgimento. Por esse
motivo, a materialidade é uma importante plataforma para estudo das
transformações sociais. Existem diferentes vertentes de estudos de
cultura material, porém, para este trabalho, vale a pena destacar a
vertente francesa. Dentre os inúmeros autores, destaca-se Jean-Pierre
Warnier, considerado responsável por sintetizar os argumentos
teóricos e metodológicos do grupo. Recuperando-se os aspectos
materiais das coisas, o objetivo desses estudiosos é entender a relação
sujeito-objeto e as ações que se desencadeiam nesse encontro, ou seja,
a relação imediata entre corpo e os objetos manipuláveis. Não se trata
apenas de observar o contato físico imediato do corpo com os
artefatos, mas também as articulações que se dão no cotidiano e,
portanto, menos perceptíveis como, por exemplo, a disposição espacial
dos elementos no mesmo ambiente frequentado pelo corpo (REDE,
2003, p. 282-283). Partindo das ideias de Marcel Mauss, desenvolvidas
no artigo “As técnicas do corpo”, Warnier enfatiza que, além dos atores
humanos, as coisas devem ser entendidas como capacidade de
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mental os manuais prescritivos de comportamento4, a intenção é compreender como essas obras, por meio de suas descrições e orientações, participaram do estabelecimento de
dinâmicas entre corpos, objetos e espaços da habitação, as
quais, por sua vez, contribuíram para a conformação das relações entre patroas e empregadas dentro da casa.
O intervalo entre o final do século XIX e início do século
XX compreende o período em que a capital paulista aprofundou as mudanças advindas com os novos hábitos de consumo, intensificados pela modernização da infraestrutura e
diversificação das atividades e agentes urbanos. O capital
acumulado passou a ser investido não apenas na ampliação
da produção do café, mas na diversificação de atividades
econômicas (indústrias, empresas de importaçãoexportação, bancos etc.) e urbanas correlatas (linhas de

4

atuação social, pois permitem ações motoras, que podem limitar ou
possibilitar comportamentos. Em outras palavras, o universo material é
parte constitutiva da própria corporeidade; os objetos são essenciais
para a existência humana, funcionando como próteses. Cada objeto
possui uma dinâmica própria e essa dinâmica pode ser incorporada
como um aprendizado até se tornar automatizado. Quando isso
acontece, a cultura material participa de uma síntese que, longe de ser
estática, implica uma interação entre os elementos em jogo: corpo,
objeto e espaço. Ao internalizar a dinâmica do universo físico,
expande-se a capacidade humana de ação (LE BRETON, 2007, p. 7-8;
REDE, 2003; 2012, p. 241; WARNIER, 1999).
O objetivo de tais obras era divulgar normas de comportamento em
sociedade. Os manuais chegaram ao Brasil quando o Império passava
por transformações e o controle corporal foi a maneira encontrada
para fixar marcas de distinção social. Em pouco tempo, caíram no
gosto do público, criando-se novas categorias (ELIAS, 1990; REVEL,
2009, p. 169-210; RONCADOR, 2007; SCHWARCZ, 1997, p. 07-39). Para
a pesquisa de mestrado, foram analisadas 42 obras, escritas em inglês,
francês e português, agrupadas em quatro categorias: manuais de
etiqueta, manuais de economia doméstica, manuais de puericultura e
manuais de higiene e saúde. Além dos manuais, foram consultadas
outras fontes documentais (matérias publicitárias, textos de
memorialistas, relatos de viajantes, periódicos da época, legislações e
dados censitários da cidade de São Paulo (SANTOS, 2015, p. 32-53).
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transporte, redes de energia, água, luz e esgoto, habitações
etc.).
Os investimentos em infraestrutura e embelezamento
na cidade foram acompanhados de transformações na antiga
estrutura familiar e nos padrões de moradias dos segmentos
sociais mais abastados. Estimulado por pressupostos médicos, o sentimento de privacidade familiar começou a ser concebido quando pais e filhos começaram a valorizar o convívio
íntimo e exclusivo entre eles, abandonando a companhia
contínua de elementos estranhos na casa. A casa deixou gradualmente de ser uma unidade de produção autônoma e
passou a estar profundamente articulada à cidade. O que
antes era produzido na habitação podia ser adquirido em
casas comerciais instaladas na cidade (COSTA, 1989). Somado a isso, a casa passou a ser uma importante forma de expressar a recente ascensão social dos novos representantes
das classes dominantes. Gradativamente, as casas coloniais
paulistanas foram sofrendo adaptações que as conduziram
para o que significou “morar à francesa”. Surgiram novos
tipos de habitação, mas os palacetes, tipo de habitação inspirado em modelos aristocráticos europeus do século XVIII e
altamente especializados, podem ser considerados a melhor
expressão do que se denominou como “casa moderna” (LEMOS, 1989; CARVALHO, 1996; HOMEM, 1996). Para as famílias menos abastadas, pertencentes aos segmentos médios
emergentes, o novo modo de vida foi caracterizado pela aquisição de bens de consumo. Para essa parcela da sociedade, se não era possível comprar uma casa nova e “moderna”
ou reformar a antiga, a ascensão social poderia ser demonstrada por meio da aquisição de objetos para a casa, como
itens do mobiliário e peças de decoração, encontrados em
lojas de departamentos (como o Mappin Stores e a Casa Allemã) ou confeccionados a partir de receitas caseiras divulgadas em revistas e manuais prescritivos de comportamento
(CARVALHO, 2008; 2011).
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A modernização da habitação, a intensificação do comércio e o aumento da disponibilidade de bens de consumo
de uso pessoal e para a casa contribuíram para a multiplicação das tarefas domésticas (COWAN, 1983). Além dos cômodos, portas, janelas com vidros e assoalhos que precisavam
ser frequentemente espanados, lavados e encerados, os diferentes tipos de móveis, armários, estofados, tapetes, cortinas, roupas de cama, toalhas de renda, louças, quadros, espelhos, entre inúmeros outros artefatos de decoração
passaram a exigir um trabalho de limpeza pesado, regular e
especializado (GRAHAM, 1992, p. 48-49). Se durante grande
parte dos períodos colonial e imperial o trabalho doméstico
era realizado majoritariamente por escravas, após a abolição
ele passou a ser feito por donas de casa e, nas habitações
mais abastadas, por mulheres pobres que foram contratadas
como empregadas domésticas. Com o crescimento da cidade
de São Paulo, uma grande quantidade de trabalhadores (exescravos, imigrantes europeus e seus descentes) migrou para
a capital em busca de emprego e melhores condições de sobrevivência. O comércio e a incipiente indústria não absorveram o grande número de desempregados. Às mulheres restou a possibilidade de trabalhar em casas de famílias: casadas
ou solteiras, imigrantes ou nacionais (negras ou brancas),
algumas começaram a trabalhar ainda crianças ou adolescentes, em casas de famílias abastadas e de médios recursos,
como cozinheiras, criadas, lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras, copeiras, amas-de-leite e amas secas, pajens e ajudantes5; algumas se empregavam sozinhas, outras junto de
seus filhos ou de toda a família; mas na maioria dos casos, os
5

O serviço doméstico empregou uma grande quantidade de mulheres
pobres. Em 1914, estimavam-se cerca de 40 mil trabalhadores no setor
e de 10 a 15 mil substituições por ano, período em que a população
paulistana era em torno de 375 mil habitantes. Na mesma época, em
1906, no Rio de Janeiro, havia 77 mil criadas, o que significava uma taxa
de 76% das mulheres ativas (GRAHAM, 1992, p. 18-26; MATOS, 1994,
p. 206; 2002).
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trabalhadores residiam na casa dos patrões, em troca de
moradia e alimentação (MATOS, 1994, 2002; PINTO, 1994, p.
97).
Tal quadro de transformações se estende até o final da
década de 1920. Por um lado, a cidade testemunhou a primeira crise de mão-de-obra doméstica6. Ao mesmo tempo, o
trabalho doméstico passou por um processo de mecanização,
proporcionado pela instalação progressiva de redes de gás e
eletricidade em residências paulistanas e pela maior difusão
de eletrodomésticos. Por outro, o acesso à instrução feminina foi ampliado com o aumento do número de escolas. Com
o avanço da indústria e do desenvolvimento urbano, assistiuse a uma maior presença da mulher no espaço público e no
mercado de trabalho formal. Logo, a casa deixou de ser o
lugar privilegiado de condicionamento de padrões corporais
associado à vida moderna7.
Desse modo, esta análise se desenvolveu em torno da
hipótese de que os objetos e os espaços da habitação atuaram como indutores de comportamentos e hábitos corporais.
Tal hipótese baseia-se no papel ativo que as práticas domés6

Segundo Gordon e Arthur (1988 apud CARVALHO, 2008, p. 246-248),
no contexto norte americano a primeira crise de mão-de-obra
doméstica foi nos anos de 1870. Já em São Paulo, embora alguns
artigos de periódicos, como os da Revista Feminina, publicados na
década de 1920, mencionavam a falta de empregadas e incentivavam o
uso de utensílios e aparelhos domésticos para facilitar o trabalho da
dona de casa (Revista Feminina, n. 113, out. 1923, p. 26-27), de acordo
com Lemos (1976, p. 154) e Matos (1994, p. 203), o fenômeno passa a
ter algum significado somente a partir de 1930. Pode-se considerar que
a forte campanha médica, que alertava para os perigos gerados pela
presença de servidores domésticos na casa e que contribuiu para
conduzir a mulher ao território da vida doméstico, favoreceu esse
processo.
7
Após a Primeira Guerra Mundial, tanto na Europa quanto no Brasil,
assiste-se a um aumento do número de empregos femininos; entre os
anos 1920 e 1940, o índice subiu 53% (CARVALHO, 2008, p. 23;
MALUF; MOTT, 1998. v. 3, p. 401-402; nota de rodapé 95).
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ticas diferenciadas entre patroas e empregadas teriam na
conformação de identidades igualmente diferenciadas. Isto
quer dizer que tais diferenças estariam baseadas não em
valores abstratos ou valores exportados de conformações
produzidas fora da convivência, mas em diferenças que foram construídas diariamente no uso igualmente diferenciado
do espaço da casa, bem como de seus objetos, inclusive do
corpo. Constatou-se que as relações se davam a partir de um
jogo de práticas de aproximações e distanciamentos, indicando que as identidades dessas mulheres se formaram também por meio da mobilização de atributos materiais que
agiram de modo semelhante. O esforço social de discriminação esteve justamente nas estratégias de diferenciar aquilo
que perigosamente se mostrava muito próximo, colocando
em risco a hierarquização necessária para o exercício dos
micropoderes diários.
Limpeza artística e serviço grosseiro: a rotina de trabalhos
domésticos
Emquanto a criada fôr preparando o café, a dona de
casa ou sua filha arrume as chicaras, o assucareiro, a
cestinha de pão e dê a tudo uma disposição agradavel
á vista; a familia sentir-se-á mais a gosto em torno de
uma mesa bem arranjada e os filhos acostumar-se-ão
á bôa ordem e ao serviço asseiado (CLESER, 1913, 198
20) .
Emquanto a dona de casa fôr cuidando da limpeza
especial — eu ia dizer artistica — dos commodos, a
criada faça a limpeza da cosinha. Esfregue as
prateleiras, o armario e a mesas com areia, sabão e
um pouco de potassa, lave o chão, passe um panno
limpo e humido sobre os azulejos das paredes, areie
os metaes do fogão e das torneiras, passe um panno
8

Todas as citações foram transcritas conforme a grafia dos textos
originais.
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de lã embebido de oleo sobre o fogão, torre o café,
etc (CLESER, 1913, p. 90).
Emquanto a filha da casa fôr fazendo as camas póde
encarregar a criada do serviço mais grosseiro (CLESER, 1913, p. 147).

Os excertos destacados acima foram retirados do manual de economia doméstica O lar doméstico, de Vera Cleser.
A obra oferece uma série de conselhos a donas de casa sobre
como bem administrar seus lares. Escritos por autores de
diferentes esferas profissionais (professores, médicos, higienistas, literatos; homens e mulheres; leigos e religiosos)
(MAGALDI, 2007, p. 19), os manuais prescritivos ensinavam o
que era ser uma pessoa elegante, educada e civilizada, prescreviam ações em eventos sociais e festas, davam dicas de
higiene (pessoal e da habitação), ajudavam a organizar a
rotina de trabalhos domésticos, forneciam informações sobre como tratar os empregados e, sobretudo, informavam o
que era ser uma boa mãe, esposa e administradora da habitação. A propagação de um ideal de família burguesa, orientada para a intimidade do lar, sedimentou a mulher no território doméstico. Enquanto atribuía-se ao homem a
responsabilidade de promover o sustento da família, a esposa deveria administrar a casa, supervisionar os empregados e
educar os filhos. Ao se pensar os preceitos veiculados por
meio dos manuais femininos e a forma como buscavam
transmitir um ideal de comportamento à mulher, pode-se
dizer que eles contribuíram para a construção de representações e papéis sociais destinados ao gênero feminino, como
no seguinte trecho da obra A arte de viver em sociedade, de
Maria Amália Vaz de Carvalho (1909, p. 64-65): “Será polida,
affavel, carinhosa; será vigilante e activa; será garrida e requintada; fará do ménage uma arte, da vida de familia uma
religião, e do seu lar o mais divino dos sanctuarios”. De acordo com Teresa De Lauretis (1994), a construção de gênero
ocorre por meio de várias tecnologias e discursos com o po66 | Gênero, corpo e performance

der de controlar o campo de significado social e, assim, promover e implantar representações de gênero.
Nos Estados Unidos, com o fim da Guerra de Secessão
e a abolição da escravidão, em 1865, o êxodo de trabalhadores para a indústria provocou uma carência na oferta de mãode-obra disponível para os trabalhos domésticos. O trabalho
na casa acabou redirecionado exclusivamente para a dona de
casa. Para engajar a mulher de classe média, sem ou quase
sem empregados, nos afazeres domésticos, houve investimentos em embelezamento de utensílios e uma valorização
das atividades da casa. A noção de housework, entendida
como trabalho pesado, árduo e repetitivo, foi substituída
pela de home-making, que demandava hábitos refinados e
conhecimento artístico (ARNOLD; BURR, 1985, p. 155-159;
BOXSHALL, 1997, p. 16-33; CARVALHO, 2008, p. 247; GIEDION, 1948, p. 23; 519-527). Nos manuais de economia doméstica, as atividades para a manutenção da habitação passaram a ser associadas à ideia de satisfação pessoal: cuidar
da casa, dos filhos, do marido era algo que poderia dar prazer
à dona-de-casa que assim cumpria o seu papel na sociedade.
No Brasil, com um mercado favorável para a contratação de empregados, o fenômeno de estetização dos afazeres
no lar teve a função de diferenciar patroas e empregadas.
Como a maioria das famílias podia arcar apenas com os custos de uma única criada, não raro a dona de casa era obrigada
a trabalhar ao lado da empregada, supervisionando seu trabalho ou até mesmo efetuando algumas tarefas. Coabitar o
mesmo espaço representava uma situação complexa e, em
muitos casos, bastante conflituosa9. Sendo alguém de fora
do núcleo familiar, de um grupo social distinto e presente
constantemente na habitação, a empregada era considerada
uma potencial ameaça à integridade moral e física da família
9

Para saber mais sobre as complexas relações entre patrões e
empregados nesse contexto, ver: MATOS, 1994, 2002; PINTO, 1994, p.
97, SANTOS, 2015, p. 56-125; TELLES, 2011.
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e, dessa forma, deveria ser constantemente vigiada. Ademais, como se tratava de uma mulher que partilhava com a
dona da casa tarefas domésticas, as diferenças entre empregada e patroa precisavam ser constantemente reforçadas. A
sinalização do distanciamento entre elas também pode ser
compreendida a partir da dimensão material.
Apesar de concentrar suas preocupações em período
mais recente, o trabalho de Maria Suely Kofes (2001) é especialmente importante para esta análise, pois nele a autora
procura compreender as relações de identidade entre patroas e empregadas domésticas, assim como diferenças e semelhanças de papéis atuais na dinâmica estabelecida entre essas duas categorias de mulher. A autora utilizou enfoques,
recursos e ferramentas metodológicas próprias da antropologia para entender como se davam essas relações de gênero: foram observados os modos de interação, “os sujeitos
aparecem como pessoas concretas dialogando”; e os discursos inferidos a partir de um conjunto de entrevistas com empregadas e donas de casa, incluindo suas histórias de vida. O
universo doméstico foi o palco dessas cenas; a condição comum do sexo, como seres do mesmo gênero, supostamente
as identificaria em uma única categoria “mulher”, mas Kofes
demonstrou que as diferenças individuais e as desigualdades
de estratos sociais as distanciavam. A relação entre empregadas e patroas foi marcada a partir de limites e práticas ritualizadas, um mecanismo fundamental da construção da identidade. Daí a necessidade da autora de compreender como
eram estabelecidas essas distinções: o uniforme, o elevador
de serviço, o sino de chamar a empregada durante as refeições, etc. Tratou-se, portanto, de um jogo entre identidade e
diferença, entre proximidade e distanciamento, o qual exigia
muitas vezes ritualizações a fim de clarear as fronteiras incessantemente obscurecidas.
As questões observadas por Kofes no contexto contemporâneo são igualmente estratégicas para os estudos do
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final do século XIX e início do XX. Porém, diferentemente da
autora, que vê o processo de distanciamento como construções ritualísticas, em que as diferenças são estabelecidas
para comunicar categorias de mulheres diferentes, o que se
pretende aqui é ampliar esta perspectiva, demonstrando que
as diferenças entre patroas e empregadas não estão apenas
na dimensão simbólica, mas na construção de corpos e subjetividades materialmente distintas. Observou-se que as práticas domésticas diferenciadas, sustentadas por repertórios de
objetos e condutas motoras10 igualmente diferenciadas, conformaram identidades distintas. É assim que, embora a condição de seres do mesmo gênero supostamente as identificasse, as práticas individuais as distanciavam; as dimensões
materiais atuam de modo indissociável, em um jogo de aproximações e distanciamentos, em que se constrói concretamente, de fato, as fronteiras entre estes dois tipos de mulheres.
Desse modo, como é possível observar nos excertos
extraídos do manual O lar doméstico: conselhos praticos sobre
a boa direcção de uma casa, a diferenciação entre patroa e
empregada era constantemente reforçada. Enquanto o trabalho pesado e desqualificado — o “serviço mais grosseiro” —
deveria ser realizado pela empregada, a patroa se preocupava com a ornamentação — a “limpeza artística” — e o trabalho leve. Dessa forma, tendo alguém responsável pela limpe10

Na obra Construire la culture matérielle, Warnier define como conduta
motora ou síntese corporal a relação indissociável entre o corpo e as
próteses materiais utilizadas por ele para efetuar ações no meio
ambiente. Como cada indivíduo possui um repertório particular de
objetos, a incorporação de condutas motoras é singularizada e estaria
relacionada à constituição de subjetividades. Desse modo, a formação
de identidades estaria vinculada às diferentes próteses que cada
indivíduo acionaria ao longo da vida. Assim, uma empregada
doméstica, ao praticar trabalhos de outra natureza que o de sua patroa
e utilizar outros objetos, não se distinguiria desta última somente na
dimensão simbólica, mas elas seriam feitas de fato de “matérias”
diferentes (WARNIER, 1999).
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za pesada — ou seja, o serviço “sujo”, desvalorizado, que
demandava força física e grande engajamento corporal —, a
dona de casa podia se dedicar a sua “verdadeira” função na
sociedade: ser mãe, esposa e dona-de-casa, realizando atividades como organizar a rotina diária, cuidar da manutenção
das roupas, criar pequenos trabalhos artísticos para enfeitar o
lar, elaborar os cardápios saborosos e saudáveis para o marido e se preocupar com a formação de seus filhos.
Na obra São Paulo Naquele Tempo (1895-1915), Jorge
Americano (2004) registra suas lembranças de infância e
juventude em pequenas crônicas cujo tema principal é a capital paulista. Em um dos capítulos, o autor descreve como era
a rotina de trabalho na casa, demonstrando que patroas e
empregadas possuíam atividades distintas:
Outra função da dona de casa era fiscalizar a limpeza
e arrumação.
O chão era varrido pela manhã. Quando as crianças
saíam para a escola, era varrido de novo e umidecido
com pano molhado enrolado em vassoura, para tirar
o resto da poeira. Desde a última epidemia de febre
amarela, a água do pano molhado tornava-se leitosa
com a mistura de creolina.
Uma vez por semana, lavava-se a casa inteira com
escova e lixívia.
Uma vez por semana, vasculhava-se o teto de
madeira com vassoura de cabo comprido, entre três e
quatro metros de altura, dimensão que, somada à
estatura da empregada, dava o ‘pé direito’ do quatro
a cinco metros e meio. Nas casas muito antigas, o
‘vaculho’ tinha cabo de quatro metros e meio, para
alcançar o pé direito de seis metros (AMERICANO,
2004, p. 64-65).

Assim como o autor descreve que os afazeres eram divididos de um uma rotina regular e rígida, os manuais prescritivos aconselhavam as donas de casa a seguir um método.
Para a “bôa ordem domestica”, ou seja, a realização sem
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atropelos de todas as tarefas a se desempenhar, era necessário a elaboração de “um plano de inabalavel regularidade
para todo o serviço diario” (CLESER, 1913, p. 13). Enfatizavase a importância da dona de casa ter “método”, “ordem” e
“regularidade”, de organizar racionalmente as atividades e
aproveitar bem o tempo (MALUF; MOTT, 1998, p. 406). No
capítulo “Falta de tempo”, do Livro das Noivas, Júlia Lopes de
Almeida contou a suas leitoras o caso de uma moça que, para
organizar a rotina de afazeres na casa e, assim, ter tempo
para se dedicar aos momentos de lazer, elaborou tabelas
descrevendo as atividades da cozinheira, do copeiro e da
criada. Sendo assim, com “um methodo rigoroso”, afirmava a
autora, as inúmeras atividades sujeitas ao comando da dona
de casa poderiam ser feitas com tranquilidade e exatidão
(ALMEIDA, 1905, p. 73-77).
Iniciei esse trabalho [de limpeza geral da casa]
methodicamente. Não é necessário pôr em desordem
a um tempo todos os commodos da casa. Basta
limpar um ou dois commodos da cada vez. E’ essa a
ocasião de fazer reparos, empapelamentos, retoques,
pinturas, caiações, etc. Examinam-se bem as
instalações de esgoto, e limpam-se e desinfectam-se
rigorosamente todas as peças relacionadas com o
mesmo (LAR e saude da família, 1922, p. 144).

Assim como no excerto acima do manual O lar e a saude da família, Cleser apontava que o trabalho na casa deveria
ser feito seguindo um método. Segundo a autora do manual
O lar doméstico, embora fosse difícil apresentar a suas leitoras um plano infalível que pudesse ser adotado em todas as
casas — “pois elle depende das circumstancias de fortuna e
numero de criados” —, ela indicava um exemplo de como
uma senhora de uma família de recursos modestos poderia
organizar o “movimento diario” de sua casa (CLESER, 1913,
p. 13). Assim, contando com a participação da dona de casa e
de suas filhas, o trabalho da empregada começava logo cedo:
“A criada deve levantar-se no inverno ás 6 horas, no verão ás
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5 ½” (CLESER, p. 17-18). As tarefas de limpeza e organização
dos cômodos da casa, de manutenção e produção de objetos
(trabalhos manuais) e de preparo das refeições eram então
divididas sistematicamente em horários pré-estabelecidos e
supervisionadas constantemente pela patroa: “Assim como a
dona de casa determina todo o serviço, deve tambem revistar todos os cantos de sua casa para saber como são cumpridas as suas ordens” (CLESER, p. 30). Desse modo, tratava-se
de um mecanismo orientado por rígidas normas de trabalho11.
Como é possível observar no depoimento de D. Risoleta12, uma das senhoras que teve suas memórias coletadas e
analisadas pela autora Ecléa Bosi na obra Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, a normatização do trabalho doméstico tornou a rotina das criadas ainda mais árdua e rigorosa. Além do maior número de atividades a serem
desempenhadas, a empregada era impedida de controlar seu
próprio ritmo de trabalho. Os afazeres iniciavam-se logo cedo, muitas vezes ainda de madrugada, e eram finalizados às
altas horas da noite, permitindo-lhes poucas horas de sono;
mesmo entremeado por pequenas pausas para descanso,
passava-se o dia trabalhando.
[...] eu levantava às quatro da manhã, trabalhava o
dia inteirinho [...]. Eu que fazia tudo: fazia pão, lavava
passava roupa às vezes a noite inteira [...]. Para
limpar o assoalho eu espalhava areia na tábuas [sic] e
esfregava de joelhos com um tijolo. Depois varria,
jogava água e puxava com um pano torcido, rodo
11

Tais obras prescritivas contribuíram então para a difusão de valores
burgueses que sistematizavam o trabalho doméstico; a lógica que
orientava o trabalho urbano e industrial era introduzida e adaptada ao
espaço doméstico para garantir a prosperidade familiar (CARVALHO,
2008, p. 241-242; SILVA, 2008, p. 144-145).
12
D. Risoleta, nascida em 1900, era negra e filha de escravo liberto; aos
oito anos de idade foi colocada para trabalhar como empregada
doméstica em troca de alfabetização (BOSI, 2010, p. 363-401).
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nem existia. Imagine como ficava o rim de quem
esfregava o tijolo! (Depoimento de D. Risoleta. In:
BOSI, 2010, p. 371-372).

De forma semelhante, Americano também descreve
como era a rotina de trabalho de uma empregada doméstica.
Como é possível notar, as folgas, quando permitidas, eram
apenas uma vez por semana e somente após o cumprimento
de toda a atividade na casa.
Quem trabalhava não tinha direito a nada [...].
Descanso, domingo, só depois que fazia todo o
serviço e deixava a mesa do lanche pronta, era muito
difícil eles comerem fora. Então saía pra passear, mas
de noite já estava lá porque segunda tinha que
levantar às quatro horas (AMERICANO, 2004, p. 382).
De manhã (6 horas): fazer o café, ferver o leite, varrer
o vestíbulo, o escritório, a sala de jantar. Espanar
tudo. Arranjar a mesa do café, servir e tirar. Lavar a
louça do café. Arranjar os quartos. Varrer a saleta e a
copa, as escadas e o jardim. Arranjar a mesa do
almoço, servir, desmanchar a mesa, almoçar.
Depois do almoço: varrer a sala de jantar, lavar a
louça e arear os talheres, guardar. Lavar o banheiro,
passar o pano molhado na copa e no banheiro, varrer
e arrumar o porão
SERVIÇO DA SEMANA
Segunda: Encerar os quartos e escritório dos rapazes.
Terça: Virar colchões e encerar os quartos.
Quarta: Vasculhar os tetos e encerar a sala de jantar.
Quinta: Bater todos os tapetes e encerar a sala de
visitas.
Sexta: Encerar o escritório e o vestíbulo e lustrar os
móveis.
Sábado: Lavar as vidraças.
Entremeando nas horas vagas:
Arrumar os armários de louça e de roupas, passar
sapólio nos metais, pontear meias, lavar os globos da
luz.
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Saídas, um domingo sim, outro não, depois do
almoço, voltando para servir o jantar (AMERICANO,
2004, p. 88-89).

Como a organização do trabalho doméstico era feita
pela dona de casa, a patroa teve seu papel elevado ao de
gestora do lar; a empregada, sempre sob sua supervisão,
passou então a ser encarada como mera executora de tarefas
(SILVA, 2008, p. 145).
Com relação aos cuidados com a roupa, os manuais evidenciavam a importância da dona de casa saber costurar e
fazer pequenos trabalhos de agulha — tais como a tapeçaria,
as rendas, o bordado, o tricô, o macramê e o crochê. Mais do
que uma forma de dar vazão à criatividade e à imaginação,
eles podem dia representar, para as famílias de recursos médios e pobres, um alívio nas contas, no final do mês. Seguindo modelos divulgados em periódicos femininos (SOUZA,
1916, p. 18), a dona de casa poderia “confeccionar a roupa
necessaria a seu lar” e, assim, dispensar os trabalhos da modista: “Para modernisar um vestido velho, mas ainda em bom
estado, para transformar outros em vestidinhos para os filhos
e para ter todas as peças do vestuario em harmonia com as
exigencias da moda, é indispensavel que cada senhora seja
sua propria modista” (CLESER, 1913, p. 105). Mas a costura,
junto dos trabalhos de agulha e dos demais artesanatos caseiros, não servia apenas para vestir a família e fazer consertos em toda a roupa utilizada no cotidiano doméstico (lençóis, toalhas e guardanapos). Esses trabalhos manuais
poderiam se tornar uma fonte de renda familiar, presentes,
adornos ou objetos de decoração. Por esse motivo, a máquina de costura era considerada a “companheira inseparavel da
boa dona de casa” e a mulher casada que não dominava a
“arte de costurar”, “digna de lastimas” (LAR FELIZ, 1916, p.
35-36). Cleser enfatizava também a importância da atividade
para a “prosperidade do lar doméstico” e aconselhava as
mães a ensinarem às suas filhas as técnicas de costura:
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A primeira recomendação que dirigirei a toda mulher,
seja qual fôr a sua fortuna e posição social, é a de
aprender a cortar e costurar todos os objectos de seu
uso, desde a roupa branca até os seus vestidos de
preço. Esta ciência ocupa o primeiro logar entre todos
os trabalhos de agulha, é a mais indispensável á dona
de casa e ás moças contribue largamente para a
prosperidade do lar doméstico (CLESER, 1913, p.
104).
Minhas senhoras! exigi inflexivelmente que vossas
filhas se aperfeiçoem na costura á mão e á machina
de roupa branca, no remendar e no serzir. Estes
trabalhos cuidadosamente executados honram mais
do que a sabia combinação de sedas, canotilhos,
froco, etc., cujo preço está muitas vezes superior ás
nossas circunstâncias (CLESER, 1913, p. 105).

Enquanto as donas de casa se dedicavam à elaboração
de trabalhos de agulha, o trabalho de higienização da roupa
— lavar, engomar e passar — ficava sob a responsabilidade
de empregadas. Realizado no pátio dos cortiços pelas lavadeiras ou no quintal das casas pelas criadas, a rotina de cuidados necessários para a “Conservação da roupa branca e do
vestuário” era bastante árdua, o que demandava a dedicação
de muitas horas. Nas casas sem água encanada, o trabalho
começava com a obtenção da água em alguma bica, chafariz
ou poço para encher o tanque. A roupa era colocada em
grandes tinas (bacias de madeira), sobre as quais se derramava sabão e água fervente. Dependendo do tecido e da
quantidade de sujeira, o processo deveria ser repetido outras
vezes. Para tirar manchas e clarear a roupa branca, fazia-se a
barrela ou a lixívia. Depois de esfregadas e batidas nas mãos
ou em tábuas de madeira próprias para bater, a roupa branca
era anilada, quarada, enxaguada, torcida e engomada; já os
tecidos coloridos tinham que ser estendidos do avesso e colocados para secar na sombra. O linho, o algodão e o morim
eram tecidos muito utilizados na confecção de roupas de
cama e mesa. Após molhados, o peso e a dificuldade de maGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 75

nuseio dessas peças eram muito maiores. No final de todo o
processo, além da roupa limpa e seca, acumulavam-se queimaduras nas mãos já calejadas e dores em todo o corpo
(MALUF; MOTT, 1998, p. 403-408).
Para engomar, era necessário preparar a goma, uma
mistura feita com água e amido (geralmente polvilho), e depois passar a roupa com o ferro bem quente. Assim como a
água encanada, a eletricidade ainda não era acessível para a
maioria das casas. Os ferros de passar elétricos, que aparentemente facilitavam o processo de passar roupas, nas primeiras décadas do século XX ainda eram muito restritos. A maioria das pessoas utilizava ferros de estufa, a cunha ou a carvão
(que variavam conforme o tamanho, mas que no Brasil pesavam entre três e três quilos e meio) (CARVALHO, 2008, p.
269). Como é possível notar nas memórias de D. Risoleta e D.
Ilma13, o manejo desse tipo de utensílio era bastante árduo e
demandava um conhecimento que era adquirido somente
pela experiência. Por exemplo, uma boa engomadeira, além
de saber controlar a temperatura ideal para cada tipo de tecido, tinha que tomar cuidado para não abrir o ferro e derrubar o carvão sobre a roupa. Para tornar o trabalho mais rápido e eficiente, evitando longas interrupções, era preciso
utilizar mais de um aparelho, que deveriam estar previamente aquecidos.
Levantava de madrugada, trabalhava o dia inteirinho,
de noite acendia cinco ferros de carvão para engomar
a roupa de linho que tinha que passar tudo úmido: eu
largava um ferro e pegava outro, largava um e pegava
outro. Hoje está uma beleza esse tergal que não
precisa nem passar, sacode bem, dobra e guarda. O
ferro era pesado, não era ferro de estufa: o linho tinha

13

Cuja avó havia sido escrava e trabalhado como lavadeira (Lembranças
de D. Ilma, Banco de memórias de famílias negras, p. 3 em MATOS,
2002, p. 145).
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que passar muito bem, com ferro bem quente
(Depoimento de D. Risoleta em BOSI, 2010, p. 371).
[...] Então a gente ficava a noite todinha engomando
roupa... fazia também a goma com amido... às vezes
era cru né, aqueles saiotes que existia naquela época,
é... bem duro, então a goma era cozida; ...camisa de
homem, então a gente tinha que ter uma goma mais
fraca, então era uma, então era crua. E naquela época
não tinha esse ferro elétrico, era ferro a de [sic]
carvão. Então a gente limpava bem o ferro, punha o
carvão dentro do ferro né, e com brasa de carvão aí
ele esquentava né. Aí a gente fechava o ferro e
começava a passar a roupa... quando acabava o
carvão e já tinha que ir lá pôr carvão outra vez. De
repente, às vezes, o ferro abria. Tava engomando
aquelas camisas limpinhas né, aí de repente o ferro
abria. Ai! Voava carvão por cima das camisas suja
tudo, perdia todo o trabalho (MATOS, 2002, p. 145).
Observa-se, desse modo, que os cuidados com a
roupa também eram utilizados para diferenciar
patroas e empregadas domésticas. Enquanto a dona
de casa ficava responsável pela costura e demais
trabalhos de agulha, a higienização das roupas, uma
atividade doméstica que demandava muito tempo
para ser realizada e grande engajamento do corpo,
era realizada por lavadeiras e criadas.

Outra atividade doméstica que também merece destaque para demonstrar é o trabalho na cozinha. Enquanto a
dona de casa ficava responsável pela “arte culinária”, ou seja,
pelo abastecimento da despensa, elaboração dos cardápios e
ornamentação dos pratos, mesa e ambiente onde eram feitas
as refeições — “ocupe-se com os numerosos nadas que não
custam dinheiro, mas que as criadas não sabem fazer e que
comunicam á mesa familiar esse aspecto poético com que a
mulher bem educada sabe idealisar os arranjos mais prosaicos da vida domestica” (CLESER, 1913, p. 28) —, as atividades
diretamente relacionadas ao preparo das refeições ficavam a
cargo das cozinheiras, em outras palavras, a parte mais árdua
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dos trabalhos na cozinha (lavar, descascar, picar, mexer, bater, amassar, refogar, fritar, cozinhar e assar).
Embora a cozinha e o trabalho doméstico estivessem
passando por transformações com a introdução do fogão a
gás e a instalação de redes de abastecimento de energia nas
habitações paulistanas (HOMEM, 2003; SILVA, 2008), a maioria das casas ainda possuía cozinhas muito semelhantes à
descrita por John Mawe, no início do século XIX. Instalada no
lado externo, dispersava-se pelo quintal. Ali, onde se dava
não apenas o preparo dos alimentos, mas o beneficiamento,
a estocagem e a produção, eram acomodados, em unidades
isoladas, o fogão a lenha, a despensa, o depósito, o tanque, o
galinheiro, o pomar, as instalações sanitárias e o alojamento
dos escravos (e após a abolição, dos criados):
Para dar uma ideia da cozinha, que deve ser a parte
mais limpa e asseada da habitação, o leitor pode
imaginar um compartimento imundo com chão
lamacento, desnivelado, cheio de poças d’|gua, onde
em lugares diversos armam fogões formados por três
pedras redondas, onde pousam as panelas de barro,
em que cozinham a carne; como a madeira verde é o
principal combustível, o lugar fica cheio de fumaça,
que, por falta de chaminé, atravessa as portas e se
espalha pelos outros compartimentos, deixando tudo
enegrecido pela fuligem. Lamento ter que afirmar
que as cozinhas das pessoas abastadas em nada
diferem destas (MAWE, 1807 apud LEMOS, 1976, p.
204-205).

O trabalho nessa cozinha também não era nada fácil.
As precárias condições materiais exigiam das cozinheiras um
trabalho pesado, cansativo e demorado, seja por conta da
preparação dos pratos ou da limpeza das panelas engorduradas ou enegrecidas pela fuligem: “O trabalho na cozinha era
acalorado, sujo e cansativo, mesmo quando dentro de casa.
Até os pratos mais comuns requeriam preparações laboriosas
e sanguinolentas” (GRAHAM, 1992, p. 62). Mesmo nas habi78 | Gênero, corpo e performance

tações mais abastadas, o costume de criar nos quintais animais para consumo próprio (porcos, galinhas, patos e perus)
ainda era mantido. Por exemplo, para o preparo de um frango, primeiro o animal precisava ser examinado, para a identificação de possíveis doenças, antes de ser abatido: “Com um
corte pequeno e preciso na veia do pescoço [...], a cozinheira
o matava e sangrava rapidamente, chamuscava-o, depenavao e, então, aprontava-o para cozinhar” (GRAHAM). Depois de
picado e temperado, finalmente era cozido ou assado. Como
também relatou D. Risoleta, antes da mecanização da cozinha e do surgimento das indústrias alimentícias, “quase tudo
se fazia em casa”. As carnes eram cortadas em tábuas de
madeira e trituradas em moedores de metal; o açúcar mascavo, para ser transformado em branco, precisava ser cozido
por longas horas em tachos de cobre; o sal era esmigalhado
com uma garrafa até se tornar refinado; o pão sovado e enrolado em lajes de mármore; o milho e o café moídos em pilão
de madeira; o arroz escolhido e lavado diversas vezes; e o
feijão batido para separar os grãos da vagem seca. Como
poucas casas possuíam despensas ou ganchos, os alimentos
geralmente eram atacados por formigas, baratas, moscas ou
ratos e acabavam contaminados ou mofados. As cozinhas,
que não tinham acesso à rede de água e esgoto, exigiam o
armazenamento de água em jarros de barros de diversos
tamanhos. Para a limpeza das panelas, frigideiras e demais
utensílios de ferro, pedra, barro e cobre, utilizava-se sabão
feito em casa, com uma mistura de cinzas e pau de pita, e
areava-se com areia, cacos de telha em pó e batatinha (CARVALHO, 2008, p. 251; GRAHAM, 1992, p. 46-48; 62;63; BOSI,
2010, p. 367-369; MALUF; MOTT, 1998, p. 412-413).
Mesmo com a modernização da cozinha no final do século XIX e a introdução do fogão a gás, o trabalho da cozinheira continuava sendo cansativo e desprestigiado. O novo
equipamento contribuiu para reforçar as diferenças entre
patroas e empregadas. Acostumadas a trabalhar em fogões à
lenha, sentir a temperatura com as mãos, usar a força física
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para manusear as chapas de ferro, controlar a fonte de energia observando a quantidade de lenha etc (CARVALHO,
2008, p. 256-257; MENESES, 2000; SILVA, 208, p. 142-150),
as cozinheiras tiveram de aprender um novo padrão corporal
de trabalho, além de inúmeras outras técnicas de limpeza do
novo equipamento e do espaço. Os manuais de economia
doméstica contribuíam indicando uma rigorosa rotina de
atividades onde estavam incluídas lavagens, polimento, espanação, desinfecção e manutenção de utensílios, equipamentos, assoalhos, azulejos, teto, janelas, portas etc.: “Uma
vez por semana, em dia determinado, deve a criada areiar
todos os utensilios da cozinha, bem como as prateleiras, o
fogão, os ladrilhos e azulejos [...]. As janellas e portas, o tecto
e as paredes, os metaes do fogão e das torneiras devem
sempre conservar um aspecto irrepreensivelmente limpo e
luzido” (CLESER, 1913, p. 185). Em suma, as mudanças nesse
espaço da casa acirraram ainda mais as distâncias entre patroas e empregadas.
Os sinais de distinção entre essas mulheres podem ser
notados também em suas indumentárias de trabalho. Em um
artigo publicado em 1918, a Revista Feminina apresentava às
donas de casa vários modelos de aventais ricamente ornamentados com bordados, rendas, fitas e laços (figura 1). Com
receio de serem confundidas com as empregadas, muitas
senhoras resistiam ao uso da peça. Por isso, o texto do artigo
deixava claro: “O avental da cozinheira, de panno grosseiro e
sem ornatos, nunca poderá confundir-se com o avental de
linho enfeitado de entre-meios, bordado de rendas e passado
de fitas, que serve mais de ornamento que de protecção a
uma elegante ‘toilette’ caseira” (Revista Feminina, n. 55, dez.
1918, p. 74-75). Além de não possuir detalhes, os aventais e
os uniformes das domésticas eram geralmente feitos com
tecidos mais resistentes e flexíveis, isso porque, como a rotina de trabalho numa casa era dinâmica e árdua, as peças não
poderiam limitar os movimentos. No Mappin Stores, onde as
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senhoras encontravam para si peças importadas de seda,
musselina, renda, crepe e linho, para as empregadas eram
oferecidos vestidos, aventais, toucas, colarinhos, entre outros artigos feitos de algodão e tecidos mais “duráveis”, o que
provavelmente tornava sua vestimenta menos delicada e
menos elegante (figura 2).
Essa questão também fica aparente em uma das crônicas de Americano e na fala de D. Risoleta. O autor contou o
caso de uma personagem de sua obra, possivelmente sua
mãe, que precisou se deslocar até o centro da cidade para
fazer compras. Quando entrou na Casa Allemã em busca de
tecidos, o caixeiro da loja começou a mostrar-lhe os produtos
nacionais; a senhora reclamou dizendo que só lhe serviam as
fazendas estrangeiras: “O senhor acha que eu vou comprar
fazenda nacional? [...] eu não estou fazendo compras para as
criadas” (AMERICANO, 2004, p. 77). Já D. Risoleta, em depoimento a Bosi, relembrou que havia diferenças entre as roupas simples das empregadas e as “caríssimas” utilizadas pelas
patroas:
A gente ganhava uma bagatela que não dava pra
nada, nem pra se vestir. Tinha que comprar as
fazendinhas baratas da Pernambucanas pra fazer os
vestidinhos e as patroas compravam as fazendas
caríssimas delas e não davam nunca para a
empregada vestir, pra ela não ficar chique. Que
espírito atrasado que elas tinham! (Depoimento de D.
Risoleta. In: BOSI, 2010, p. 385).

A análise da existência de práticas domésticas diferenciadas e das indumentárias de trabalho revela que os repertórios de objetos de patroas e empregadas domésticas eram
distintos. Observando algumas imagens publicitárias de moda do Mappin Stores, nota-se que, enquanto as mulheres que
apareciam expondo modelos de vestidos eram geralmente
representadas com as mãos livres, apoiadas na cintura, enroscadas em colares ou segurando objetos como leques, flores, espelhos ou guarda-chuvas, as raras figuras de criadas
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eram representadas vestindo uniformes, portando utensílios
de trabalho — panos, vassouras e espanadores —, e em ações
que demonstravam estar realizando alguma atividade doméstica.

Figura 1— “Aventaes”. Revista Feminina, n. 55, dez. 1918, p. 74-75.
Acervo do Arquivo do Estado de São Paulo.
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Figura 2— “Vista suas criadas com distincção”. O Estado de São Paulo,
04 mar. 1923, p. 11. Coleção Mappin, Museu Paulista da Universidade
de São Paulo.

Em suma, as transformações que ocorreram na habitação paulista entre o final do século XIX e o início do XX contribuíram para o aumento das atividades domésticas. Com
uma grande disponibilidade de mão-de-obra, mulheres pobres eram empregadas como criadas, lavadeiras, cozinheiras,
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amas-de-leite, passadeiras etc. Como patroas e empregadas
trabalhavam em parceria, cuidando dos afazeres da casa,
uma divisão social do trabalho passou a ser necessária. Desse
modo, elas deveriam ter tarefas diferenciadas na casa. Ficando o “serviço grosseiro” — ou seja, o trabalho “sujo”, desvalorizado, que demandava força física e grande engajamento
corporal — sob responsabilidade da criada, a dona de casa
poderia se dedicar à “limpeza artística” da habitação — organização da rotina doméstica, cuidados com as roupas, criação
de pequenos trabalhos manuais, elaboração dos cardápios e
preocupação com a educação dos filhos. Sendo assim, muito
mais do que um processo em que a dimensão material é interpretada como um conjunto de símbolos que representava
as diferenças sociais dessas mulheres e as tentativas de manutenção da hierarquia estabelecida entre elas — tal qual
considerou Kofes ao estudar o fenômeno contemporâneo —,
observa-se que a cultura material fazia parte de fato da construção dessas diferenças. Desse modo, as práticas domésticas diferenciadas, sustentadas por repertórios de objetos e
condutas motoras igualmente diferenciadas, conformaram
identidades distintas para patroas e empregadas domésticas.
Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi analisar as relações entre
patroas e empregadas domésticas na cidade de São Paulo,
entre no final do século XIX e início do século XX. A intenção
foi entender a construção da identidade dessas mulheres no
espaço doméstico a partir das diferenças étnicas, sociais e de
gênero, sob a perspectiva da cultura material. A análise se
desenvolveu em torno da hipótese de que os objetos e os
espaços da habitação atuaram como indutores de comportamentos e hábitos corporais. Como patroas e empregadas
possuíam práticas domésticas diferenciadas e, consequentemente, repertórios de objetos e sínteses motoras também
diferenciados, suas identidades se conformariam igualmente
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distintas. Observou-se, então, um jogo de práticas de aproximações e distanciamentos, num esforço social de discriminação para diferenciar aquilo que poderia colocar em risco as
hierarquias estabelecidas entre patroas e empregadas.
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O CORPO NA ESFERA DA MÍDIA: ENTRE
REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E BIOPODER
Jeferson Bertolini1
Resumo: Este artigo discute o corpo, tema atualmente em voga nos meios de comunicação de massa, em
duas perspectivas distintas: das representações sociais
e do biopoder. O texto aponta que os programas que
ensinam como comer, como se exercitar, como perder peso e afins criam uma representação social do
corpo como algo que deve ser constantemente cuidado e melhorado. Essa representação tem uma face
ingênua, pois assimila passivamente técnicas do biopoder, que objetivam produzir corpos economicamente ativos e politicamente dóceis. O artigo adota
técnica interdisciplinar para associar temas da Comunicação Social, da Psicologia Social e da Filosofia.
Palavras-Chave: Corpo. Mídia. Representação Social.
Biopoder.

THE BODY IN THE MEDIA SPHERE: BETWEEN SOCIAL
REPRESENTATIONS AND BIOPOWER
Abstract: This article discusses the body subject in
vogue in the mass media, in two different perspectives: the social representations and biopower. The
text states that programming creates a social representation of the body as something that must be constantly maintained and improved; this representation
is a naive face because it treats passively techniques
of biopower, which aims to produce economically active and politically docile bodies. The manuscript
adopts interdisciplinary technique for associating
themes of Social Communication, Social Psychology
and Philosophy.
Keywords: Body. Media. Social Representation. Biopower.
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Introdução
Programas que valorizam os cuidados com o corpo
têm ocupado grande destaque na mídia brasileira2 nos últimos anos. Eles ensinam como perder peso; alertam sobre o
risco da gordura, do sal e do açúcar; apontam a melhor maneira de se exercitar, de dormir etc.
Em teoria, estes conteúdos seguem o mantra da prestação de serviço e buscam contribuir com a longevidade e o
bem-estar da audiência. Na prática, porém, notam-se efeitos
colaterais, como o surgimento de novos padrões sociais para
o corpo: agora ele deve ser magro!
Do ponto de vista da teoria das representações sociais,
criada nos anos 1950 pelo psicólogo romeno Serge Moscovici3 (1925-2014), verifica-se que a mídia tem levado a uma

2

Refere-se aos meios de comunicação de massa, como televisão, rádio,
jornal e internet. A televisão foi criada em 1925 (ao Brasil, chegou em
1950). O rádio surgiu em 1906 (1922, no Brasil). Os jornais surgiram em
1609, mas só ganharam corpo após a Revolução Industrial e atingiram
a massa no século 20. A internet é dos anos 1990 (BRIGGS & BURKE,
2006).
3
Moscovici (1981, p. 184) parte do conceito de representações coletivas
de Durkheim. Para Durkheim, as representações coletivas articulam
uma classe de formas intelectuais, incluindo ciência, religião e mitos.
Moscovici considera impossível “articular uma tão vasta classe de
conhecimento e crenças”. Por isso faz duas diferenciações: 1)
representações sociais precisam, por um lado, ser compreendidas
como uma forma particular de adquirir conhecimento e comunicar o
conhecimento adquirido; elas têm sempre duas faces inseparáveis:
uma simbólica e a outra icônica; 2) as representações sociais, por outro
lado, não podem ser pensadas de forma estática, com função de
concentração de massas de palavras ou ideias; representações sociais
tornam-se cada vez mais importantes enquanto que os sistemas
unificadores (ciência, religião, ideologia e Estado) se tornam mais e
mais mutuamente incompatíveis.
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nova forma de a sociedade pensar o corpo, valorizando sobretudo os contextos de saúde e de beleza.
Do ponto de vista do biopoder, apresentado nos anos
1970 pelo filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), seria
ingênuo pensar o corpo dessa forma. Na perspectiva do autor, é incitando práticas saudáveis na sociedade que a política
moderna cria corpos economicamente ativos e politicamente
dóceis.
Este texto apresenta duas maneiras de se pensar o
corpo: (1) no âmbito do senso comum, por meio das representações sociais; e (2) no âmbito do controle político, pelo
biopoder. Ambas no contexto da mídia.
O artigo busca associar estudos da Comunicação Social, da Psicologia e da Filosofia por meio de técnica interdisciplinar, usada sempre que topamos com um objeto “cujo lugar
não está traçado no grande mapa dos saberes” (POMBO,
2007, p. 6).
O texto baseia-se em levantamento bibliográfico, básico ao trabalho científico porque “permite ao pesquisador
conhecer o que já se estudou sobre o assunto” (FONSECA,
2002, p. 32). Ele está dividido em cinco sessões. A primeira
aborda, de forma resumida, o corpo no contexto filosófico,
antropológico, sociológico e psicológico. A segunda apresenta a teoria das representações sociais. A terceira destaca
estudos da representação social sobre o corpo no âmbito da
saúde e da beleza. A quarta enfatiza o corpo no contexto do
biopoder. O artigo conclui que a mídia conduz a uma representação social do corpo passiva em relação ao biopoder.
Corpo: base de nossa relação com o mundo
O corpo é discutido desde o mundo antigo. Homero o
considerava um aglomerado de membros vigorosos; Sócrates
dizia que o corpo deveria ser instrumento da alma e da sabeGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 93

doria. Platão concebia o corpo como prisioneiro da alma; Aristóteles, ao contrário, dizia que a alma dava movimento ao
corpo (VERMANT, 1989, p. 36).
Até hoje a filosofia se esforça para entender o corpo no
tempo e no espaço. Merleau-Ponty (2006) diz que o corpo é
nosso meio geral de ter um mundo. “Tenho consciência do
mundo por meio de meu corpo” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
203).
O corpo também é tema de investigações na Sociologia, na Antropologia e na Psicologia, para citar exemplos
básicos de ciências humanas. Vigarello (2003, p. 21) afirma
que “o corpo torna-se um objeto suscetível de elucidar épocas e sociedades, podendo, assim, esclarecer um mundo. A
diversidade de seus territórios é abundante no seio de cada
cultura e de cada época”.
Vigarello (2003) pensa o corpo em três faces. A primeira é a do princípio da eficácia (refere-se à sua capacidade de
agir sobre os objetos); a segunda é a do princípio de propriedade (posse, pelo corpo, de um espaço e, nele, de um território pessoal); a terceira é o princípio de identidade (manifestação, pelo corpo, de uma interiorização ou de um
pertencimento que designa o sujeito).
Le Breton (2006) entende que o corpo está no centro
da vida cotidiana. É o corpo que permite ao homem ver, ouvir, saborear, sentir, tocar e colocar significações precisas no
mundo que o cerca.
Moldado pelo contexto social e cultural em que o ator
se insere, o corpo é o vetor semântico pelo qual a
evidência da relação com o mundo é construída:
atividades perceptivas, mas também expressão dos
sentimentos, cerimoniais dos ritos de interação,
conjunto de gestos e mímicas, produção da
aparência, jogos sutis da sedução, técnicas do corpo,
exercícios físicos, relação com a dor, com o
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sofrimento etc. Antes de qualquer coisa, a existência
é corporal (LE BRETON, 2006, p. 7).

O autor acrescenta que é do corpo que “nascem e se
propagam as significações que fundamentam a existência
individual e coletiva” da humanidade e que “o corpo é o eixo
da nossa relação com o mundo”. “O corpo produz sentidos
continuamente, e assim insere o homem, de forma ativa, no
interior de determinado espaço social e cultural” (LE BRETON, 2006, p. 8).
O antropólogo francês enfatiza que o movimento feminista, que se destacou a partir dos anos 1970, modificou a
relação humana com o corpo. Naquela década, destaca Le
Breton (2006, p. 9), “um novo imaginário do corpo, luxuriante, invade a sociedade; nenhuma região da prática social sai
ilesa das reivindicações que se desenvolvem na crítica da
condição corporal dos atores”.
No decorrer do século 20, observa Andrade (2003, p.
124), “a conquista de um corpo saudável e belo passa a ser
entendida como um objetivo individual a ser atingido por
meio de um exercício intencional de autocontrole, envolvendo força de vontade, restrição e vigilância constantes”. É
nesse ambiente que a obesidade passa a ser encarada como
derrota, falta de disciplina e controle, ao mesmo tempo em
que o corpo magro e forte é visto como modelo a ser seguido.
Nas últimas décadas, acrescentam Justo & Camargo
(2012, p. 21), o corpo “tem sido evidência tanto na mídia como nas produções científicas”. Ele aparece em debates sobre
saúde e beleza, gordura e magreza, corpo treinado e sedentário. Para os autores, “o momento que se presencia é marcado pelo culto ao corpo magro, em forma e saudável”. “Por
um lado ocorre a valorização da exibição de um corpo magro
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se cada vez mais sedentárias e com menos tempo para cuidar
de si” (JUSTO; CAMARGO, 2012, p. 21).
Como se observou nesta sessão, a preocupação com o
corpo é uma constante na evolução humana. Em resumo, vai
do dilema corpo/alma dos pensadores gregos até a exibição
de um corpo magro em tempos de valorização da imagem.
Representações sociais: o conhecimento do senso comum
Moscovici ([1961] 2012, p. 39) não criou um conceito
fechado às representações sociais por considerar que elas
ocupavam uma “posição mista” no “cruzamento de uma série
de conceitos sociológicos e psicológicos”. Entretanto, o autor
costumava classificá-las como teorias leigas (porque são feitas por cidadãos comuns); como uma forma particular de conhecimento do senso comum (porque são extraídas dos grupos sociais); e como uma espécie de ciência coletiva específica
dos não-especialistas (feita pelo povo).
Em uma obra inicial4, o autor afirmou que “as representações sociais são entidades quase tangíveis; circulam, se
cruzam e se cristalizam continuamente através da fala, do
gesto, do encontro no universo cotidiano”; e acrescentou que
“a maioria das relações sociais efetuadas, objetos produzidos
e consumidos, comunicações trocadas estão impregnadas
delas” (MOSCOVICI, 2012, p. 39). Mais tarde, naquilo que
mais se aproxima de um conceito, enfatizou:

4

O livro A psicanálise, sua imagem e seu público foi publicado em 1961 e
reapresentado em 1976. Moscovici estudou a representação social da
psicanálise. Ouviu diversos grupos, de diferentes classes sociais, para
saber como a psicanálise era percebida pela sociedade parisiense. No
plano geral, seu objetivo era saber como o homem constrói a realidade;
no plano específico, queria descobrir como o conhecimento científico é
consumido e utilizado pelo homem comum.
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Por representações sociais queremos dizer um conjunto de conceitos, afirmações e explicações criado
na vida cotidiana, no decurso da comunicação interindividual. Elas são o equivalente, em nossa sociedade, aos mitos e sistemas de crenças das sociedades
tradicionais; elas podem até mesmo serem vistas
como a versão contemporânea do senso comum
(MOSCOVICI, 1981, p. 181).

A função das representações sociais é “tornar uma coisa desconhecida, ou não familiar em geral, em algo familiar”
(MOSCOVICI, 1981, p. 186). Isso se dá pelos processos de
ancoragem5 (liga o objeto estranho a algo familiar) e objetivação6 (faz um conceito se tornar realidade, dando materialidade a ele).
Jodelet (2001, p. 17) entende que as representações
sociais são importantes porque “nos guiam no modo de nomear e de definir conjuntamente os diferentes aspectos da
realidade diária, no modo de interpretar estes aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles
de forma defensiva”.
Para a autora (2001, p. 22), as representações sociais
“são uma forma de conhecimento, socialmente elaborada e
partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a
construção de uma realidade comum a um conjunto social”.
Ela acrescenta que, “igualmente designada como saber de
senso comum ou saber ingênuo, esta forma de conhecimento é diferenciada do conhecimento científico. Entretanto, é
5

6

A ancoragem é dividida nos fenômenos de classificação (uma forma de
dar “um lugar” a determinado objeto; pode ocorrer por generalização
ou individualização) e de nomeação (busca dar nome a alguém ou algo)
(MOSCOVICI, 1981, p. 192-196).
A objetivação tem três etapas: redução (diminuição mais precisa da
comunicação), esquematização estruturante (base das relações
padronizadas de conhecimento que formarão as representações
sociais) e naturalização (a percepção do grupo é encarada como
realidade e materialidade).
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tida como um objeto de estudo tão legítimo quanto este,
devido à sua importância na vida social e à elucidação de
processos cognitivos e das interações sociais”.
Doise (2001) entende que as representações sociais
são os princípios que organizam as relações simbólicas entre
os atores sociais. “Trata-se de princípios que estruturam as
relações simbólicas entre indivíduos ou grupos, constituindo
um campo de troca simbólica e uma representação desse
campo” (DOISE, 2001, p. 193).
Abric (2003, p. 8) define as representações sociais como “um conjunto organizado e estruturado de informações,
crenças, opiniões e atitudes”. Segundo o autor, esse conjunto
constitui um sistema sociocognitivo particular, composto por
um núcleo central (assegura o significado da representação, a
organização interna e estabilidade dela) e um sistema periférico (tem a função de concretização, regulação, prescrição de
comportamentos, proteção do núcleo central e personalização das representações sociais).
Clémence, Green e Courvoisier (2011, p. 237) dizem
que, “para Moscovici, a perspectiva das representações sociais busca analisar a tradução de teorias científicas no senso
comum”. Brigido (2015, p. 24) acrescenta que “Moscovici
insistiu na importância do conhecimento leigo para as soci edades contemporâneas, nos anos 50, época em que os int electuais consideravam este tipo de pensamento como inferior ao pensamento científico e tecnológico”.
A teoria das representações sociais, que se buscou apresentar nesta sessão, tem muito a ver com os meios de
comunicação de massa. Para Moscovici (1981), a mídia é o
principal impulsor das discussões que levam a sociedade e
criar suas representações.
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A representação social do corpo: dois estudos
A teoria das representações sociais norteia estudos em
diferentes áreas do conhecimento. No Brasil, é usada sobretudo no âmbito da Educação e da Saúde. O corpo é um objeto muito pesquisado pela perspectiva desta teoria7.
Neste ensaio destaco duas pesquisas sobre a representação social do corpo, ambas feitas por pesquisadores do
Laboratório de Psicologia Social da Comunicação e Cognição
(Laccos) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
O objetivo é ter exemplos de como o público pensa o corpo.
O primeiro dos estudos ouviu 79 pessoas8 por meio das
técnicas de evocação livre e grupo focal; o trabalho procurou
identificar as representações sociais do corpo nos contextos
da saúde e da beleza.
Nas evocações livres, os pesquisadores verificaram que
as palavras mais citadas sobre o corpo no contexto saúde
foram bem-estar, vida e mente; no contexto beleza os participantes salientaram palavras como aparência e expressão.
Nos grupos focais, no contexto da saúde as categorias
com maior frequência foram doença, atividade física, cuidados, equilíbrio, alimentação e bem-estar. No contexto da beleza, as categorias que ocorreram com maior frequência foram
7

8

Para criar a teoria, Moscovici (2012) valeu-se da psicologia de Piaget
(1896-1980), que estudou as representações do mundo das crianças; da
antropologia de Lévy-Bruhl (1857-1939), que teorizava sobre crenças,
mitos e pensamento coletivo; e, com maior destaque, recorreu à
sociologia de Durkheim (1858-1917), para quem o coletivo age sobre os
indivíduos.
Participaram do estudo 40 jovens (20 homens e 20 mulheres, entre 18 e
25 anos) e 39 adultos (20 homens e 19 mulheres, entre 41 e 58 anos).
Divididos em grupos de cinco pessoas, os participantes foram
estimulados a falar (grupo focal) e a responder questionários (evocação
de palavras) sobre “corpo” depois de assistirem a dois vídeos sobre o
tema. Os dois vídeos tinham cinco minutos de duração; um deles
valorizava o aspecto saúde; o outro, o aspecto beleza.
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sociedade, autoimagem, atividade física, aparência, saúde e
beleza.
Juntando os resultados, os pesquisadores concluíram
que no contexto saúde o corpo é pensado a partir da individualidade. “É contemplado em termos de cuidados com a
saúde de um corpo orgânico, o qual é o veículo da vida e necessita de equilíbrio. No contexto beleza, a ideia de corpo
está ancorada na interação do indivíduo com o mundo; na
forma como ele se apresenta aos demais, naquilo que pode
adquirir do mundo a partir do corpo” (CAMARGO; JUSTO;
ALVES; SCHLÖSSER, 2013, p. 45).
O outro estudo pesquisou a representações sociais do
corpo entre modelos fotográficos e não modelos9. O objetivo
era perceber como os dois grupos pensam o corpo do ponto
de vista da beleza física.
Entre os modelos, os elementos mais citados foram felicidade, inveja, popularidade, conquista, influência, modificação corporal, saúde, atração, sucesso, qualidade de vida,
magro, padrões, sedução e juventude. Entre os não modelos
os elementos predominantes foram popularidade, conquista,
influência, modificação corporal, atração, padrões, juventude
e sedução.
Os pesquisadores concluíram que a beleza física voltase prioritariamente para o aspecto da atração interpessoal,
tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino,
verificado pelos elementos conquista, atração, sedução e popularidade. “Para ambos os sexos, a beleza física transpõe a
saúde ou o cuidado consigo mesmo, enfocando diretamente
as possibilidades de atratividade, se apresentando como
9

Participaram 120 pessoas (60 homens e 60 mulheres). Metade do
grupo de modelos fotográficos e metade de não modelos. Foi utilizado
um instrumento online autoaplicável, com respostas abertas e
fechadas, visando identificar os principais atributos relacionados à
beleza física.
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componentes centrais nas representações sociais da beleza
física no presente estudo” (CARMARGO; SCHLÖSSER, 2015,
p. 280).
Em síntese, os dois estudos mostram que, incitados a
falar sobre o corpo no contexto da saúde e da beleza, os participantes demonstraram preocupações com peso, bemestar, longevidade, poder de atração e outros temas da esfera cotidiana. Não pensaram o corpo no contexto do biopoder,
como alvo das políticas da vida. Na perspectiva de Foucault
(2005; 2012; 2013) é incitando práticas saudáveis na sociedade que o biopoder cria corpos economicamente ativos (a
serviço do capitalismo) e politicamente dóceis (para não oferecer resistência ao poder). Em nosso tempo, esta incitação
ao cuidado de si ocorre majoritariamente por meio da mídia,
em programas que esquadrinham o corpo humano. Esse tipo
de programa está presente tanto no âmbito do entretenimento quanto do jornalismo.
Biopoder: o corpo como alvo político
Foucault (2012) pensa o corpo como o mecanismo onde se exerce o controle sobre a vida. Isso se dá pelo que o
autor chamou de biopoder. Trata-se de uma forma de governar a vida posta em prática a partir do século 17.
O biopoder se divide em dois eixos: as disciplinas, por
meio das quais se opera o governo do corpo dos indivíduos; e
a biopolítica, através da qual se esquadrinha o corpo social (a
população) como um todo.
Foucault (2012) diz que o poder soberano, que prevalecia até o século 17, governava pela morte (direito de causar a
morte). Esse poder foi substituído por outra forma de governo, centrada na vida (dever de causar a vida).
No caso das disciplinas, que se verifica no ocidente a
partir do século 17, a nova forma política centrou-se no corpo
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como máquina. Focava seu adestramento. Agia na ampliação
de suas aptidões, na extorsão de suas forças, no crescimento
paralelo de sua utilidade econômica e docilidade política, na
sua integração em sistemas de controle eficazes e econômicos.
O corpo humano entra numa maquinaria de poder
que o esquadrinha, o desarticula e o recompõe. Uma
anatomia política, que é também igualmente uma
mecânica do poder, está nascendo; ela define como
se pode ter poder sobre o corpo dos outros, não
simplesmente para que façam o que se quer, mas
para que operem como se quer, com as técnicas,
segundo a rapidez e a eficácia que se determina. A
disciplina fábrica assim corpos submissos e
exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as
forças do corpo em termos econômicos de utilidade e
diminui essas mesmas forças em termos políticos de
obediência (FOUCAULT, 2013, p. 133-134).

No caso da biopolítica, que se nota a partir da segunda
metade do século 18, a política centrou-se no coletivo. Ou,
como define o autor, “no corpo transpassado pela mecânica
do ser vivo como suporte dos processos biológicos”; no controle da proliferação, dos nascimentos, da mortalidade, do
nível de saúde, da duração da vida, da longevidade com todas as condições que podem fazê-los variar.
A disciplina tenta reger a multiplicidade dos homens
na medida em que essa multiplicidade pode e deve
redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados, utilizados, punidos. E, depois, a nova
tecnologia (biopolítica) que se instala se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles
se resumem em corpos, mas na medida em que ela
forma, ao contrário, uma massa global, afetada por
processos de conjunto que são próprios da vida, que
são processos como o nascimento, a morte, a produção, a doença (FOUCAULT, 2005, p. 289).
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O autor observa que essa tecnologia de poder criou
mecanismos que tratam, sobretudo, de previsões, estimativas estatísticas e medições globais. Em outras palavras, a
biopolítica implantou regulações que buscam otimizar um
estado de vida no povo.
Foucault (2012) entende que a principal função das disciplinas e da biopolítica é produzir corpos economicamente
ativos e politicamente dóceis. “Este biopoder, sem a menor
dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do
capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção
controlada dos corpos nos aparelhos de produção e por meio
de um ajustamento de fenômenos de população aos processos econômicos” (FOUCAULT, 2012, p. 132).
O biopoder, que se procurou apresentar nesta sessão,
opera pela discrição. E isso o torna ainda mais nocivo. Regula
os corpos dos indivíduos (disciplina) e o corpo da população
(biopolítica) com tentáculos que não se percebe. O que se
nota são seus efeitos.
Considerações finais
Teóricos da Comunicação Social afirmam, desde o início do século 20, que a mídia exerce poder sobre a audiência10. Afirmam que ela pauta debates e cria tendências na
sociedade11.
10

As primeiras teorias da área surgiram a partir do uso do rádio por Ritler.
As primeiras foram a hipodérmica (a informação atinge a massa de
maneira idêntica e sem resistência), a de Lasswell (o público é uma
massa passiva que só reage aos estímulos) e a da persuasão (o
conteúdo é absorvido de maneira distinta pelo público, de acordo com
perspectivas pessoais). As seguintes foram a teoria empírica de campo
(a mídia tem uma influência limitada sobre a massa, como a escola, a
Igreja ou a política), a funcionalista (foca o papel da mídia na sociedade,
não seus efeitos), a crítica (vê a mídia como instrumento de influência
capitalista) e aculturológica (a mídia não produz cultura de massa, mas
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Para Moscovici (1981), teórico da Psicologia Social, os
meios de comunicação de massa são determinantes para a
construção de representações sociais. O autor entende que
essa forma de comunicação acelerou a tendência de incompatibilidade entre ciência, religião, ideologia e Estado, e que
isso aumentou a necessidade de uma sutura entre (1) o status
abstrato de nossas ciências e nossas crenças gerais e (2) nossas atividades concretas como indivíduos sociais. “Em outras
palavras, há uma necessidade cada vez maior de se continuar
reconstituindo o senso comum, aquela soma de conhecimentos que constitui o substrato de imagens e significados sem
os quais nenhuma coletividade pode operar” (MOSCOVICI,
1981, p. 185)12.

se baseia em padrões sociais existentes, que surgem da cultura)
(WOLF, 1995).
11
Uma síntese desse poder midiático está em Luhmann (2005). “Aquilo
que sabemos sobre a nossa sociedade, ou mesmo sobre o mundo no
qual vivemos, o sabemos pelos meios de comunicação” (LUHMANN,
2005, p. 5).
12
Jodelet (2001, p. 30) observa que Moscovici (1981) pensava a
comunicação em três níveis: nível da emergência, nível dos processos de
formação das representações e nível das dimensões das representações.
O primeiro nível diz respeito às condições que afetam os aspectos
cognitivos; entre essas condições estão a dispersão e a defasagem das
informações relativas ao objeto representado, o foco sobre certos
aspectos do objeto, a pressão à inferência referente à necessidade de
agir, de tomar posição ou de obter a adesão dos outros. O segundo
nível refere-se à objetivação e à ancoragem, os dispositivos que tornam
familiar o objeto estranho. Elas explicam a interdependência entre a
atividade cognitiva e suas condições sociais de exercício, nos planos de
organização de conteúdo e das significações. O terceiro nível tem a ver
com a edificação da conduta: opinião, atitude e estereótipo, sobre os
quais intervêm os sistemas de comunicação midiáticos. Estes sistemas
operam pela difusão (relacionada à formação das opiniões), pela
propagação (relacionada à formação das atitudes) e pela propaganda
(refere-se à formação de estereótipos). “Assim, a comunicação social,
sob seus aspectos interindividuais, institucionais e midiáticos, aparece
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Clémence, Green e Courvoisier (2011) observam que,
devido à homologia entre a imagem que a imprensa produz e
aquela que manifestam as pessoas entrevistadas, a formação
de uma representação social passa por trocas e por influências recíprocas entre os jornais e seus leitores. “Sem a reação
destes últimos, é provável que o lançamento de uma nova
informação científica atualizada, ou uma reatualização permanece sem repercussão” (CLÉMENCE; GREEN; COURVOISIER, 2011, p. 142).
Considerando que os meios de comunicação de massa
exercem poder sobre o público, como mostram teorias da Comunicação Social; que ajudam na formação das representações sociais e do pensamento social, como reconhece a Psicologia Social de Moscovici (1981) e Jodelet (2001); e que
otimizam um estado de vidana população, como argumenta a
Filosofia de Foucault, pode-se concluir que:
a) ao promoverem programas que valorizam os cuidados com o corpo, os meios de comunicação de massa ajudam
a criar uma representação social do corpo como algo que
deve ser constantemente cuidado e melhorado, tanto no
âmbito individual (sujeito) quanto no âmbito coletivo (sociedade);
b) essa representação social do corpo tem uma face ingênua, pois assimila passivamente os objetivos deste biopoder (criar corpos economicamente ativos e politicamente
dóceis);
c) a mídia, sob o mantra da prestação de serviço para
aumentar a longevidade e o bem-estar da audiência, massifica as políticas que agem sobre o corpo e que buscam otimizar
um estado de vida;

como condição de possibilidade e de determinação das representações
e dos pensamentos sociais” (JODELET, 2001, p. 30).
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Em resumo, conclui-se que há uma diferença gritante
entre aquilo que o público pensa sobre o corpo a partir da
mídia (como algo que deve ser cuidado e melhorado) e aquilo
que o biopoder procura incitar por meio da mídia (corpos
ativos a serviço do capital).
Referências:
ABRIC, Jean-Claude. Abordagem estrutural das representações
sociais: desenvolvimentos recentes. In: P. H.F. Campos & M.C.S.
Loureiro (Org). Representações sociais e práticas educativas. Goiânia: UCG, 2003.
ANDRADE, Sandra dos Santos. Saúde e beleza do corpo feminino —
algumas representações no Brasil do Século XX. Porto Alegre, v. 9, n.
1, 2003.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
CAMARGO, Brigido. Serge Moscovici: um precursor inovador na
psicologia social. Memorandum, 28, 2015.
CAMARGO, Brigido; JUSTO, Ana Maria; ALVES, Catarina Durante
Bergue; SCHLOSSER, Adriano. Efeitos de contexto interacional e
comunicação nas representações sociais sobre o corpo. Psicologia e
Saber Social, v. 2, 2013.
CLÉMENCE, A.; GREEN, E.G.T.; COURVOISIER, N. Comunicação e
ancoragem: a difusão e a transformação das representações. In:
Teoria das representações sociais: 50 anos. Brasília: Technopolitk,
2011.
DOISE, Weise. Atitudes e representações sociais. In: JODELET,
Denise (Org). As representações sociais. Rio de Janeiro: EdUERJ,
2001.
FONSECA, João José. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza:
UEC, 2002.

106 | Gênero, corpo e performance

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber;
tradução de Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon
Albuquerque. 22. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2012.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões;
tradução de Raquel Ramalhete. 41. ed. Petrópolis: Vozes, 2013.
FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Martins
Fontes, 2005.
JODELET, Denise. Representações Sociais: um domínio em expansão. In: JODELET, Denise (Org). As representações sociais. Rio de
Janeiro: EdUFRJ, 2001.
JUSTO, Ana Maria; CAMARGO, Brigido. Corpo e cognições sociais.
Liberabit, 19 (1), Lima, 2013.
LE BRETON, David. A sociologia do corpo. 2 ed; tradução de Sônia
Fuhrmann. Petrópoles: Vozes, 2006.
LUHMANN, Niklas. A realidade dos meios de comunicação; tradução
de Ciro Marcondes Filho. São Paulo: Paulus, 2005.
MERLEAU PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. 3. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2006.
MOSCOVICI, Serge. A psicanálise, sua imagem e seu público.
Petrópolis: Vozes, [1961] 2012.
MOSCOVICI, Serge. On social representation. In: FORGAS, Joseph
(Org). Social cognition. London: Academic Press, 1981.
POMBO, Olga. Epistemologia da Interdisciplinaridade. In: Interdisciplinaridade, Humanismo e Universidade. Cátedra Humanismo Latino. Porto, 2007.
SCHLÖSSER, Adriano; CAMARGO, Brigido. Representações sociais
da beleza física para modelos fotográficos e não modelos. Psico Porto
Alegre, 46 (2), 2015.
VERNANT, Jean Pierri.As origens do pensamento Grego.Tradução
de Isis Borges da Fonseca. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.
VIGARELLO, Georges. A história e os modelos do corpo. ProPosições. Unicamp, v. 14, n. 2, 2003.
Grau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 107

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. 5. Ed. Lisboa, 1995.
[Recebido: 29 jan. 2016 — Aceito: 21 fev. 2016]

108 | Gênero, corpo e performance

PARCERIA: REFLEXÕES SOBRE DAMAS E CAVALHEIROS
NO CONTEXTO DA DANÇA DE SALÃO
Elisa de Brito Quintanilha 1
Resumo: O presente art igo conta com reflexões acerca de questões presentes no universo da dança de salão relacionadas a gênero e que podem ser questionadas, e até mesmo, repensadas por pontos de vista
capazes de subverter certos conceitos arraigados e
propor novas performatividades relacionadas à questões de gênero dentro deste campo. Além disto, o
texto propõe a ideia de uma parceria criativa onde as
pessoas do condutor e do conduzido possam trabalhar juntos, em pé de igualdade, cada um em sua função e ligado ao outro, em prol de uma dança criativa
e original, independente de performatividade de gênero.
Palavras-Chave: Dança de salão. Gênero. Criatividade.

PARTNERSHIP: REFLECTIONS ON LADIES AND
GENTLEMEN IN THE CONTEXT OF BALLROOM DANCE
Abstract: This art icle offers reflections on present issues in ballroom dancing universe related to gender
and that can be questioned, and even rethought by
views able to subvert entrenched conceptions and
propose new performativities related to gender issues within this field. In addition, the text proposes
the idea of a creat ive partnership where people of the
driver and driven to work together on an equal foot1

Mestranda em estudos contemporâneos das artes na Universidade
Federal Fluminense, especialista em marketing empresarial, bacharel
em comunicação social e bacharel em dança pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, atuou em peças de teatro durante alguns anos,
tendo experiência em danças como batontwirling, dança
contemporânea e dança de salão, dentre outras experiências mais
breves. Endereço eletrônico: elisaquint84@gmail.com.
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ing, each in your function and connected to the other,
towards a creat ive and original dance, regardless of
gender performativity.
Keywords: Ballroom dance. Gender. Creativity.

Introdução
O presente artigo pretende relacionar questões de
gênero e aspectos da dança de salão, considerando a
observação deste universo ao longo da pesquisa em
andamento acerca da criação em dança a partir de
elementos da dança de salão. Conhecer textos acerca do
universo teórico elucidado por Judith Butler e algumas
questões de gênero por ela estudadas despertou a atenção
para algo que, até então, não se configurava como uma
provocação no processo da pesquisa: algumas possíveis
questões de gênero no contexto da dança de salão. O
primeiro momento da investigação que se segue acerca
deste processo criativo contempla um quadro de
contextualização acerca da dança de salão, contendo as
principais referências que se utiliza deste tipo de dança, o
contexto em que foi possível um estudo prático e
observação, além de breves ensaios acerca de questões
presentes no campo da dança de salão e outros temas com
que pode se relacionar, como este que aqui se apresenta,
relacionado a gênero. Deste modo, considera-se pertinente
direcionar o olhar para alguns aspectos marcantes acerca de
questões de gênero como um dos itens contextualizadores
deste universo da dança de salão que vem sendo
investigado.
Para relacionar questões de gênero percebidas no
contexto da dança de salão e elementos estudados da teoria
de Judith Butler sobre gênero no artigo que se segue,
acredita-se ser necessário descrever, primeiramente, um
breve panorama sobre este universo da dança de salão que
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serve de base para este estudo, para assim, a partir deste
cenário, destacar algumas questões que podem ser
pensadas, quando se percebe o ambiente que a dança de
salão instaura em seus espaços de convivência, sua relação
com a realidade da sociedade no presente e o futuro para o
qual caminha. Dentre os assuntos a serem levantados
destacam-se a questão de os parceiros das danças de salão
serem um homem-condutor e uma mulher-conduzida como
reforço da heteronormatividade ainda defendida por grande
parcela da sociedade, a questão do surgimento de
performatividades no campo da dança de salão diferentes
das social e tradicionalmente construídas, a questão das
damas que subversivamente passam a poder escolher com
quem e quando dançarão e a ideia de uma parceria composta
de duas unidades criativas, cada qual à sua maneira,
trabalhando por uma boa dança.
A dança de salão
Nesta pesquisa, entende-se o universo da dança de
salão a part ir do contexto em torno desta vivenciado como
bolsista da Escola de Dança Camarim/Jaime Arôxa em Niterói
em 2013 e 2014; no Espaço Gafieira, também localizado em
Niterói, nos primeiros meses de 2015; e em alguns bailes
frequentados em Niterói (RJ), São Gonçalo (RJ) e Rio de
Janeiro neste período.
Considerando, assim, esta vivência e a observação da
dança de salão na cidade de Niterói e adjacências, é possível
definir pelo menos três campos da dança de salão: didático,
social e artístico. Esta definição contribui para uma melhor
compreensão do estudo teórico de alguns aspectos inerentes
a dança de salão, entretanto, na prática, muitas vezes as
bordas limitadoras destes campos podem não se apresentar
de forma tão definida assim. O campo didático envolve o
meio das academias ou escolas de dança de salão, espaços
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especializados em que pessoas com bom conhecimento
prático das modalidades ministram aulas destes tipos de
dança. O tipo de aula mais comum de ser encontrado é a aula
de dança de salão em si, que normalmente engloba o samba,
o bolero e o soltinho. Em segundo lugar, como mais
encontrados, ficam as aulas de forró, separadamente, e as de
ritmos quentes, que abrangem o forró, a salsa e o zouk.
Normalmente, estes centros de dança também organizam
bailes ou encontros para prática, mensais ou semanais, na
sua unidade de funcionamento. Estes encontros se
configuram como um baile em si, onde tocam músicas de
todas as modalidades de dança a dois ensinadas na escola, de
forma aleatória, com o intuito de que os alunos possam
praticar as modalidades das quais já fazem aulas e também
para que observem alunos de outras modalidades,
ocasionando um possível interesse dos que assistem em
passar a praticar mais modalidades. Normalmente, estas
práticas mensais são abertas ao público, e muitas vezes são
frequentadas também por ex-alunos do local organizador da
prática e alunos de outras academias e espaços de
aprendizado.
O campo social da dança de salão envolve o contexto
dos bailes de dança de salão. As práticas periódicas das
academias também podem ser observadas de acordo com
este campo, apresentando a diferença de que nas práticas
periódicas de academias boa parte do público já se conhece,
o que não ocorre sempre nos bailes. Tanto as práticas, quanto
os bailes frequentados no período arrecadavam um valor de
ingresso entre R$20,00 (vinte reais) e R$30,00 (trinta reais),
alguns eram temáticos, de acordo com a época do ano e
outros até sugeriam traje à caráter de acordo com o tema.
Apesar destas descrições, é importante ressaltar que
investigar as características do ambiente social dos bailes da
dança de salão concentra-se, nesta pesquisa, em relacionar
alguns aspectos tradicionais da dança de salão que se
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refletem no comportamento social das pessoas nestes bailes
e que podem influenciar na postura corporal da pessoa no
baile e na execução dos movimentos da sua dança. Há
conhecimento de alguns estudos em que o foco é este
ambiente social da dança de salão, que, mesmo não sendo o
foco da presente investigação que se segue, apresenta
alguns aspectos diretamente relacionados ao corpo e aos
movimentos do praticante, que estão diretamente ligados ao
tema da pesquisa e, portanto, devem constar nos estudos
referenciais.
O campo artístico da dança de salão pode ser dividido,
simplificadamente, em duas ramificações de prática: a
competitiva e a não compet itiva (que neste estudo optou-se
por chamá-la de artística, a título de separação da
competitiva e de identificação com o objeto que se deseja
investigar a part ir da dança de salão, que é a criação artística
em dança). A dança competitiva costuma ser bastante
performática, com movimentos impactantes para
impressionar os jurados. Ela, normalmente, é apresentada
em categorias determinadas das modalidades2 como, por
exemplo, as compet ições de salsa, de tango, e de zouk são
categorias que se destacam bastante e sua apreciação tem
foco na técnica de cada modalidade em si. Já a dança de
salão artística não competitiva parece ter um caráter mais
voltado para a dança enquanto arte que se apresenta para ser
apreciada estet icamente. A dança artística não competitiva
pode até apresentar elementos performáticos ou
impactantes, mas o intuito da obra, em si, é diferente do
2

Nas academias frequentadas, normalmente as aulas de danças de
salão são ministradas por modalidades que englobam os ritmos de
samba, bolero e soltinho, enquanto, nas aulas de ritmos quentes
costuma-se ensinar salsa, forró e zouk e o tango é ensinado em aulas à
parte somente deste ritmo. Nesta pesquisa, considera-se as danças de
pares conduzidas por um cavalheiro, estudadas na cidade de Niterói,
como dança de salão, considerando como principais referências os
seguintes ritmos: samba, bolero, soltinho, salsa, forró, zouk e tango.
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daqueles que visam à competição, muito mais que exibir uma
técnica, parece relacionar-se a propostas de variações
criativas destes elementos técnicos. Sabe-se que muitos
profissionais atuam envolvendo-se nos três campos da dança
de salão de forma tão conjunta, que às vezes torna-se até
difícil identificar uma coreografia como competitiva ou não,
pois a coreografia que um bailarino cria, por exemplo,
visando a competição, muitas vezes é apresentada em
eventos artísticos não competitivos também e, algumas
sequências delas também podem servir de exemplo para
aplicação de algum passo em sala de aula.
Porém, é importante reforçar que esta classificação de
campos da dança de salão foi realizada a fim de facilitar a
compreensão teórica deste estudo e delimitar exatamente
em que campo se encontra a base da investigação em dança
desta pesquisa. Ela é um estudo que parte dos movimentos
característicos e de quaisquer outros elementos da dança de
salão, focando principalmente as bases dos movimentos que
se ensinam didaticamente em aulas das diferentes modalidades. É possível utilizar diferentes elementos como deflagradores da prática criativa: como o passo básico de uma
modalidade, ou os diferentes movimentos de “s” que os pés
desenham do chão, presentes em diferentes modalidades,
algum aspecto conceitual ou a ideia de uma mulher dançar
de vestido e sapatos de cavalheiro e até mesmo a relação da
espera da dama que sempre fica sentada no baile esperando
alguém convidá-la para dançar. As possibilidades são diversas e o modo de colocá-las em cena também. Caso a pesquisa consista numa obra cênica até sua conclusão, acredita-se
que ela poderá ser considerada como uma pesquisa de dança
contemporânea a partir da dança de salão, pois nem sempre
o produto criativo, ou seja, a obra de dança, resultará num
trabalho de dança a dois ou carregará em seu produto traços
claros daquele elemento deflagrador extraído de alguma
ideia ligada a dança de salão. A pesquisa pode resultar em
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uma performance ou trabalho de coreografia solo, por exemplo, ou em um duo de duas damas ou dois cavalheiros ou
mesmo em um duo de dama e cavalheiro, no qual muitos
elementos da dança de salão sejam referências, porém não
apareçam de forma literal na partitura do trabalho artístico,
mas como um vestígio daqueles aspectos deflagradores.
Deste modo, é importante reforçar: não se pretende produzir
obras de dança de salão na íntegra do seu gestual característico, mas sim, experiências artísticas contemporâneas elaboradas a partir de investigações baseadas nos movimentos
gestuais das danças de salão.
Heteronormatividade reforçada
No campo da dança de salão a mulher é denominada
dama e o homem, cavalheiro; de modo que nas danças em
casal conduzidas3 pressupõe-se previamente alguém que
execute a função do cavalheiro, que é o condutor dos
movimentos, e alguém que execute a função da dama, que é
o conduzido, que responde por meio de movimentações aos
movimentos que o cavalheiro, por sua vez, conduz. Apenas
por esta configuração inicial da necessidade prévia de um
cavalheiro que conduz e de uma dama que é conduzida para
que este tipo de dança aconteça, já é possível perceber um
reforço de heteronormatividade de gênero presente nestes
tipos de dança, à qual se fortalece ainda mais nos contextos
de manifestação social dos bailes. De maneira interessante,
percebe-se que a heteronormatividade é característica da
dança em si, já que, independente da orientação sexual e
performatividade de gênero4, pessoas do sexo masculino
3

4

Entende-se por condução o estímulo dado através dos movimentos do
corpo por parte do cavalheiro para que a dama possa responder com
uma movimentação codificada correspondente àquela movimentação
conduzida por ele.
“A ideia de performatividade é introduzida no primeiro capítulo de GT
(Gender Trouble — Problemas de gênero) quando Butler afirma que “o
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conduzem e pessoas do sexo feminino são conduzidas.
Independente das hierarquias que estruturam e
governam o mundo da dança de salão, convém
ressaltar que no próprio ato de dançar, o comando é
do homem. É ele que convida para dançar5, e que
conduz durante a dança. À mulher, cabe esperar,
interpretar a condução e ser conduzida. J. Marion6
destaca que a heterormatividade está embutida no
modelo de gênero da dança de salão: o homem
conduz e a mulher é conduzida. Porém essa
heterormatividade é interessante na medida em que
não está vinculada a questões de sexualidade. Ou
seja, os homens conduzem e as mulheres são
conduzidas, independente de sua orientação sexual
(ABREU, 2011, p. 27).

A ideia de que os homens conduzem e as mulheres são
conduzidas, independente de sua orientação sexual, define a
regra social da dança de salão, que é reforçada nos bailes
mais tradicionais, pela qual, homens convidam, conduzem a
mulher e por fim, a deixam de volta na mesa onde a
gênero demonstra ser performativo — quer dizer, constituinte da
identidade que pretende ser, ou que simula ser. Nesse sentido, o
gênero é sempre um fazer, embora não um fazer por um sujeito que se
possa dizer que preexista ao feito” (GT, p. 25)”. Butler, esclarece que
“[…] enquanto a performance supõe um sujeito preexistente, a
performatividade contesta a própria noção de sujeito (GT, p. 33) […] O
gênero é um ato que faz existir aquilo que ele nomeia: neste caso, um
homem “masculino” ou uma mulher “feminina”. As identidades de
gênero são construídas e constituídas pela linguagem, o que significa
que não há identidade de gênero que preceda a linguagem” (SALIH,
2012, p. 90 e 91).
5
O ato de ser o cavalheiro quem convida para dançar faz parte do ritual
tradicional dos bailes de dança de salão. É como uma regra de etiqueta
do baile, a dama não é impedida de fazer o convite para um cavalheiro
dançar com ela, mas ela se coloca contra as normas de etiqueta do
baile.
6
MARION, Jonathan S. Ballroom: culture and costume in competitive
dance. Oxford/New York: Berg, 2008.
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convidou. Estas normas do baile são inteiramente voltadas a
casais heterossexuais de dançarinos e são impostas
apresentando certo caráter excludente quanto a quaisquer
outras manifestações performativas de gênero em que a
pessoa deseje dançar socialmente em dupla em uma
configuração diferente da homem-condutor e mulherconduzida. Dificilmente se vê em um baile mulheres
dançando juntas ou homens dançando juntos, salvo em
bailes entre pessoas conhecidas onde uma professora pode
dançar como cavalheiro com sua aluna, ou em bailes ficha7,
onde já foi possível observar algumas vezes colegas
dançarinos treinando passos mais avançados entre eles
quando não estão dançando em troca de alguma ficha, ou
em último caso, em bailes de aniversariantes, onde faz-se
uma”rodinha”8 em que os amigos do aniversariante vão ao
centro da roda dançar com ele: quando o aniversariante já
tem um nível avançado, como bolsistas e professores, neste
caso, seus amigos que também tem um nível avançado
dançam com ele(a) em diferentes funções (ora dama, ora
cavalheiro).
O meio das danças a dois é envolto por um clima de
sedução entre os parceiros. Na dança de salão espera-se da
dama uma atitude gestual de sedução e sensualidade,
enquanto do cavalheiro espera-se uma atitude viril de
liderança. Em um ou mais dos workshops ministrados por
7

8

Entende-se por baile-ficha os bailes em que dançarinos são
contratados por música. As damas compram fichas de volores baratos
(atualmente, entre R$2,50 e R$3,00) e cada ficha equivale a uma
música. Há uma equipe de dançarinos e a dama entrega a ficha ao
cavalheiro com quem ela deseja dançar. Nestes bailes a ideia de que o
cavalheiro convida a dama é subvertida, pois é a dama quem escolhe os
cavalheiros para quem dará suas fichas em troca da dança.
A rodinha de aniversariante é um costume cultivado por alguns
professores e organizadores de bailes, pelo qual a pessoa que
aniversaria naquele dia, ou no caso de alguns bailes, naquele mês, vão
para o centro de uma roda, e, ao som de uma música, vários parceiros
revezam-se para dançar com o aniversariante durante a música.
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Jaime Arôxa assistido na Camarim Escola de Dança em 2014,
ele orientou, durante a aula, que cavalheiros e damas
pensassem em seus órgãos sexuais ao dançar, eles, deveriam
pensar numa ereção interna, pela qual em vez de erguerem
seu órgão sexual, erguessem sua postura. E a elas, ele propôs
a ideia de que, ao pensar em seus órgãos genitais,
estimulassem sua feminilidade, sensualidade e potencial
sedutor. Para isto, elas deveriam pensar “nela”, sua genitália,
enquanto realizassem os movimentos da dança. Pelo que se
pode compreender deste recurso de aula, parece que com
esta proposta os homens e mulheres heterossexuais
ativariam uma memória corporal pela qual o vocabulário de
movimentos corporais dos homens e mulheres aparentariam
atitudes corporais mais relacionadas à virilidade da liderança
e de sensualidade, devido àquele pensamento intencional
nas suas respectivas genitálias.
Ao longo da disciplina cursada: Judith Butler e os corpos
abjetos do cinema latino americano, o primeiro filme
proposto em aula no primeiro semestre de 2015 foi o objeto
responsável pelo despertar da percepção para algumas
questões de gênero no universo da dança de salão estudado.
O filme chama-se Tatuagem, roteirizado e dirigido por Hilton
Lacerda, ele apresentou uma cena de dois homens dançando
juntos em posição de dama e cavalheiro de maneira
romântica, envolvente e sensualmente provocante. Segue
abaixo a sinopse do filme:
Brasil, 1978. A ditadura militar, ainda atuante, mostra
sinais de esgotamento. Em um teatro/cabaré,
localizado na periferia entre duas cidades do
Nordeste do Brasil, um grupo de art istas provoca o
poder e a moral estabelecida com seus espetáculos e
interferências públicas. Liderado por Clécio
Wanderley, a trupe conhecida como Chão de Estrelas,
juntamente com intelectuais e art istas, além de seu
tradicional público de homossexuais, ensaiam
resistência polít ica a part ir do deboche e da anarquia.
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A vida de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido
do soldado Arlindo Araújo, 18 anos: um garoto do
interior que presta serviço militar na capital. É esse
encontro que estabelece a transformação de nosso
filme para os dois universos. A aproximação cria uma
marca que nos lança no futuro, como tatuagem:
signo que carregamos junto com nossa história
(www.tatuagemofilme.com.br,
acessado
em
19/11/2015 às 10:18).

Ainda no início do filme, na noite em que os
personagens Clécio e Fininha se conhecem, Fininha vai no
quarto de Clécio junto a ele, convidado pelo mesmo. Clécio
põe para tocar a música “A noite do meu bem” e convida
Fininha para dançar, já pegando sua mão esquerda com a
direita dele e pondo sobre seu ombro direito, ao passo que
segura a mão direita de fininha com sua esquerda e abraça-o
enlaçando com o braço direito. Assim configura-se um casal
que dança, Clécio na posição de condutor e Fininha na
posição de conduzido. Clécio conduz este abraço com uma
intenção sedutora em seu gestual, e, à meia luz que
ambientaliza o quarto, eles dançam entre giros e balanços
com trocas de peso ritmadamente. Durante a dança eles
conversam, Fininha revela nunca ter dançado “assim” com
um homem antes e Clécio responde dizendo nunca ter
dançado “assim” com um soldado antes, o diálogo se
desenvolve de modo que ambos falem com seus rostos muito
próximos um do outro onde o cheiro a temperatura e o tom
da voz dos personagens configuram um quadro de mútua
sedução e envolvimento físico, com um certo tom de
romantismo, que prepara o cenário da relação afetiva e
sexual que se inicia entre os personagens a partir desta cena.
Esta cena subverte a regra social rígida da dança de
salão de que somente homem conduz e somente mulher é
conduzida. Muito além da relação entre colegas do mesmo
sexo que dançam juntos para treinar ou ensinar passos, esta
cena apresenta a proposta de um homem que conduz outro
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homem que é conduzido e sem nenhum tipo de paródia por
parte do conduzido, pois ele não faz enfeites ditos “de dama”
que dança a dois. A cena apresenta a pureza de um homem
que é conduzido na dança pela primeira vez com um ar
genuíno de quem está descobrindo e conhecendo um novo
universo. Aqui não se comenta a relação com outro homem
do personagem Fininha que se configura a partir desta cena,
pois no filme não é claro se é a primeira vez dele se
relacionando com outro homem, mas é verbalizada sua
primeira vez dançando desta maneira com um homem e sua
expressão de prazer ao ser levado ao dançar. É importante
ressaltar que esta subversão de gênero na postura da pessoa
conduzida da dança de salão é muito pert inente no contexto
do filme Tatuagem, porém, no contexto social atual da dança
de salão, ainda não seria assim tão bem vista, nem passaria
despercebida de maneira alguma. Cenas como a descrita
sobre o filme são uma bela expressão de romantismo e
sedução que o universo da dança de salão admira quando
configurada por casais heterossexuais, até mesmo em
ambientes sociais. Porém parece que neste universo não há
muito espaço para estes possíveis jogos de sedução no caso
de casais homossexuais. Pois estes raramente dançam em
casais em ambientes de dança de salão, como disse Abreu,
citada anteriormente, nos ambientes de dança de salão
homens conduzem e as mulheres são conduzidas,
independente de sua orientação sexual.
Judith Butler comenta que “[…] não há identidade de
gênero por trás das expressões do gênero; essa identidade é
performativamente construída, pelas próprias “expressões”
tidas como seus resultados” (BUTLER, 2003, p. 48). É
interessante perceber também no filme Tatuagem, a partir
da cena descrita, a identidade de gênero do personagem
Fininha que sut ilmente aparece aos poucos por trás da
expressão de gênero heteronormativa que ele exibe
socialmente. Ao longo do filme, ao passo que a relação homo
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afetiva de Fininha e Clécio se desenvolve, Fininha passa a
frequentar mais o grupo da trupe Chão de Estrelas, e quanto
mais frequente e intenso seu contato com a trupe e com
Clécio, mais à vontade ele se sente neste ambiente para
afrouxar as amarras da performatividade de gênero
socialmente construída que ele apresentava como soldado e
permitir-se experimentar novas maneiras de se expressar
dentro daquele grupo de acordo com seus desejos e
vontades. É interessante destacar que, no caso do
personagem Fininha, socialmente, ele manteve sua
performatividade de gênero socialmente construída na sua
vida fora do Chão de Estrelas. Toda a vivência com Clécio e o
ambiente da trupe o permitiu uma experiência, de modo que
naquele ambiente ele soltou-se das amarras da
performatividade de gênero socialmente construída e
engessada que ele expressava, experimentando uma nova
performatividade um pouco mais livre no ambiente livre e à
vontade da trupe. Porém, após o fechamento do teatro e
desagregamento da trupe, Fininha reassume a
performatividade socialmente construída de antes, mas com
a consciência de poder em algum outro lugar expressar-se de
forma mais livre e adequada à maneira como ele se sente e
de acordo com seus desejos.
Em 2015, em um dos bailes dos professores Henrique
Passos e Renata Vidal, no restaurante “Beco do Marquês”,
em Niterói, ocorreu uma situação bastante interessante.
Pensando na citação abaixo, posteriormente será descrita a
situação do baile. “O gênero é um “estilo corporal”, um ato
(ou uma sequência de atos), uma “estratégia” que tem como
finalidade a sobrevivência cultural, uma vez que quem não
“faz” seu gênero corretamente é punido pela sociedade”
(SALIH, 2012, p. 94).
No baile em questão um rapaz estava contratado9 por
9

É bastante comum neste ambiente de bailes senhoras chegarem com
rapazes contratados — os quais apresentam um nível razoável da
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uma senhora idosa, ela tinha até uma pouco de dificuldade
de locomoção. Ele, como bom cavalheiro, de acordo com as
normas sociais de bailes, estava bem vestido e bem
penteado acompanhando a senhora educadamente. Num
dado momento, após algumas danças com a senhora que o
contratou, de repente ele saiu da performance de cavalheirohomem-heterossexual que ele estava representando de
acordo com seu contrato de trabalho, inclusive, e retomou
sua provável performatividade de gênero que possivelmente
ele vivencia em seu cotidiano ou em algum momento da sua
vida. Despercebidamente, seus gestos ficaram mais
expansivos, e por alguns momentos, até deixou a sua dama
(a senhora que ele estava acompanhando) parada no salão e
executou gestos nitidamente de caráter dito “afeminado” e
expressivo, como se quisesse mostrar-se para todos — que
não o conheciam naquele baile. Este gesto desestruturou
todo o baile. Todas as pessoas estavam olhando para aquele
rapaz e aí veio a percepção sobre o seu “estilo corporal” e até
mesmo de vestir-se: ele vestia calça social agarrada na perna
e blazer de veludo preto, com rabo de cavalo baixo
prendendo os cabelos compridos. Algumas pessoas diziamse incomodadas com o fato de ele ter deixado a senhora que
o contratou parada no meio da pista de dança, ou até por
quase tê-la deixado cair no chão para fazer suas peripécias
dançantes. Mas a verdade é que muitas pessoas o viram
também com olhar de censura. A part ir destes gestos
descritos, o “estilo corporal” do rapaz, incluindo sua forma de
vestir-se e gestual, saíram daquilo que seria a norma social de
gênero daquele ambiente. E, a part ir do momento em que
ele, simplesmente deixou de “fazer” seu gênero
corretamente, foi punido com os olhares e comentários
maldosos do público daquele baile que não o conhecia.
Importante ressaltar sobre o público “que não o conhecia”,
dança de salão — para dançarem com elas por um determinado valor
por evento.
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pois normalmente, as pessoas, em geral, tendem a ser mais
solidárias com aqueles indivíduos conhecidos com os quais
agem de maneira diferenciada do rigor normativo aplicado
aos desconhecidos.
O contrato e o dançarino de ficha: sutil subversão
Os bailes são vistos e frequentados como um espaço
de festa e lazer onde os amantes de uma boa dança se
encontram e valorizam os contatos de amizade e dança.
Tradicionalmente nos bailes de dança de salão a dominação
masculina mascara-se na chancela do cavalheirismo, que
vem carregado de dominação.
O cavalheirismo expressa o controle do homem sobre
a mulher, representando um tipo de relacionamento
hierárquico que está também presente na vida
cotidiana. É o homem quem convida a mulher para
dançar, é ele quem a leva de volta para seu lugar
quando a dança termina, é ele quem comanda os
passos […] (ALVES, 2004, p. 50).

Imagina-se que as damas ficavam reféns deste
cavalheirismo que provavelmente não abrangia a todas,
somente as que eram mais atraentes e as que dançavam
melhor, até o momento que surgiram os bailes-ficha e os
contratos de dança. Como foi apresentada anteriormente, a
ideia dos bailes-ficha consiste em uma bilheteria que vende
fichas que podem ser entregues a qualquer um dos
dançarinos profissionais contratados pela organização do
baile em troca da dança em uma música. Já os chamados
contratos consistem, normalmente, em um pagamento para
que o dançarino profissional acompanhe a contratante (ou as
contratantes, pois algumas senhoras dividem o valor do
contrato) durante todo um baile e dance com a contratante
sempre que ela quiser.
Com isto, não é mais apenas o cavalheiro quem decide
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quando e com quem quer dançar. A boa condição financeira
permitiu à muitas mulheres libertarem-se do sofrimento de
ficarem um baile inteiro na mesa esperando alguém convidála para dançar. Sutilmente, o cavalheiro vai perdendo parte
de seu papel hegemônico no ambiente dos bailes de dança
de salão para dividir com as mulheres que podem pagar o
poder de decisão sobre com quem e quando dançar.
À medida que as mulheres passam a escolher seus
parceiros e a pagá-los por esse serviço, uma
subversão da lógica do controle masculino aparece
em dois níveis: primeiro, elas passam a escolher com
quem vão dançar e o que vão dançar — se um
determinado ritmo não lhes interessa, elas
simplesmente negam a dança e seu par tem que
esperar o momento em que elas queiram voltar a
dançar. Segundo, ao terem um par ao seu lado, essas
mulheres conquistam um lugar no baile. A posição
que a mulher mais velha tem nos salões é inferior. Ela
é a última escolha do cavalheiro, ou melhor, não é
uma escolha, não é uma parceira digna. Seu destino é
“passar o baile sentada”, “tomar chá de cadeira”.
Assim, o pagamento de um par para dançar é uma
imposição da sua presença no salão (ALVES, 2004, p.
61).

Sobre as questões da mulher idosa neste ambiente de
dança de salão, ALVES (2004) tem em seu estudo
considerações mais específicas e amplas sobre este tema. A
ideia aqui é ressaltar esta perda gradativa da hegemonia do
papel masculino hegemônico de dominação neste campo da
dança de salão. Assim, compreende-se que ainda que sutil,
esta subversão quanto à decisão de com quem e o que
dançar é um grande avanço conquistado dentro deste
universo tão repleto de conceitos, regras e opiniões
engessadas no tradicionalismo que é a dança de salão.
Neste contexto, surgem algumas reflexões sobre a
ideia da expressão “parceria”. A pressuposição de um casal
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para a realização da dança de salão e o ar de hegemonia
masculina não parece ser algo presente no significado da
palavra parceria. A decisão de analisar este termo surgiu da
percepção da maneira como dançarinos profissionais
referem-se à pessoa com que dançam fixamente, como
parceiro (a).
Parceria
Segundo o dicionário Michaelis online os significados
para parceria envolvem 1 Reunião de pessoas por interesse
comum; sociedade, companhia. 2 Sociedade comercial, em
que os sócios ou parceiros só são responsáveis pelo quinhão
com que entraram. De fato, a relação entre parceiros na
dança, é uma reunião entre duas pessoas com o interesse
comum de dançarem harmoniosamente juntos e, no caso dos
parceiros de dança e que são profissionais, não deixa de
haver também uma espécie de sociedade, englobando
parcialmente também o segundo significado citado. A
etimologia relaciona-se à expressão do latim partiariu, que
por sua vez relaciona-se à ideia de cota, que viria a ser uma
parte, então tem-se a ideia de que na parceria cada um tem
ou contribui com uma parte, no caso da dança de salão, cada
parte contribui de uma forma: um conduzindo e outro sendo
conduzido.
Pensando na ideia de uma parceria de fato,
utopicamente, seria possível pensar que uma parceria de
dançarinos de salão poderia envolver quaisquer pessoas em
ambos os papéis desempenhados na dança — condutor e
conduzido,
independente
de
sexo,
gênero
e
performatividade, tanto de maneira didática, quanto
artística, ou socialmente. Viável isto é, porém acredita-se
que, de acordo com o pensamento deste universo, seja um
ideal mais futuro do que presente, em si.
Acredita-se que dançando com a consciência de fazer
parte de uma parceria, os papéis possam se revezar
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criativamente durante a dança e que, por mais que muitos
movimentos sejam de fato impulsionados pela pessoa do
condutor, o conduzido tenha também o espaço e liberdade
de interferir neste processo, seja dobrando o tempo de
resposta a um passo, seja incluindo detalhes nas
movimentações propostas, ou mesmo propondo variações
coerentes para as respostas prontas aos movimentos
propostos. Desta maneira, o elemento surpresa com que o
conduzido sempre conta, já que não sabe previamente o que
o condutor proporá, poderá fazer também parte da vida do
condutor. E, como dois indivíduos pensantes são capazes de
propor, surpreender e responder a estímulos de movimentos
durante o ato da dança.
Esta proposta difere-se um pouco de algumas
propostas criativas em dança de salão. Muito se fala da dama
que quer liberdade de agir. Faz parte de algumas mulheres,
sobretudo as mais firmes, fortes e com caráter de liderança
aguçado, quererem liderar seus cavalheiros. De certo modo,
parece ser algo que mistura ansiedade com falta de
paciência, numa urgência em querer adivinhar o passo que os
cavalheiros propõem. Isso é muito comum acontecer com
mulheres que tiveram uma vida dançando modalidades
individuais e, quando vão aprender danças a dois, querem
fazer o que sabem: dançar sozinhas. Algumas pessoas nunca
aprendem a “ouvir” a condução. Uma boa condução, ao
contrário do que muitas damas pensam, não precisa ser uma
relação de “reboque” do conduzido, nem muito menos uma
sessão de “cutucadas”, a boa condução conta com uma boa
postura no abraço dos parceiros, uma postura firme, com
braços e troncos em posição adequada, seguida de uma
movimentação clara e precisa do condutor. Quanto mais
preciso for o movimento de quem conduz, melhor o
conduzido compreenderá e seu corpo responderá àquele
movimento.
Quanto ao conduzido, é comum existirem cursos que
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ensinem a dama a ser mais “feminina”, ensinando certos
tipos de floreios, enfeites que, na salsa, também podem ser
chamados de shines10, que consistem em uma espécie de
detalhe que a pessoa conduzida pode realizar durante
alguma movimentação conduzida. São tipos de
movimentação que ela pode, mas não precisa realizar, e que
pode, por exemplo, consistir em uma elevação de braço,
cruzada de perna, movimentações de mãos e dedos, postura
de braços, virada de cabeça.
Nos bailes, as mulheres podem escolher, por
exemplo, entre inúmeros enfeites, com as pernas
e/ou com os braços; entre os convencionais,
normalmente ensinados nas aulas, e os incomuns,
criados por elas próprias. Mesmo quando são feitos
enfeites convencionais, elas escolhem como fazê-los,
em que momentos e quantas vezes. Além dos
enfeites, vimos que também há oportunidade para
criar nos momentos em que dama e cavalheiro se
separam, o que ocorre principalmente na salsa. Da
mesma forma, a mulher pode escolher entre os
shines que foram ensinados além de criar seus
próprios shines (ABREU, 2011, p. 107).

É importante ressaltar que para o conduzido proceder
adequadamente à movimentação proposta e até
criativamente, tão importante quanto o conhecimento dos
principais comandos de condução (os chamados passos), é
também o domínio da “escuta” do corpo do outro. Porém,
acredita-se que ao conduzido, muito melhor do que apenas
aprender estes floreios seja a investigação sobre si mesmo ao
longo da realização dos passos e com o tempo permitir que
seus próprios shines e enfeites surjam na sua prática
gradativamente.

10

“[…] na salsa há momentos em que a dama e o cavalheiro
efetivamente se separam, e fazem movimentos denominados de
shines, […]” (ABREU, 2011, p. 36).
Grau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 127

Acredita-se que a “escuta” do próprio corpo e do corpo
do outro seja a essência da parceria. Ela é importante para o
condutor, mas é essencial à execução da dança do conduzido.
Respeitar o que o condutor propõe faz parte da “escuta”,
compreender que ele quer passear pelo salão enquanto você
só queria girar faz parte da “escuta”, e até para induzir o
condutor a uma movimentação, o conduzido precisa dominar
muito bem esta “escuta perceptiva” do corpo do condutor,
percebendo o modo de aquele corpo proceder no tempo e no
ritmo das músicas, a forma que seu corpo se coloca na
realização dos passos, o espaço que o corpo do condutor
ocupa no espaço global em que a dança se realiza, se seus
movimentos são expansivos, ou volumetricamente limitados,
os tipos de acentos (enfoque) e impulsos que o condutor
costuma enfatizar em sua movimentação. Tudo isto faz parte
da “escuta perceptiva” do conduzido. É muito mais do que
simplesmente se movimentar espontaneamente como nas
danças solos, que também não são tão elementares assim.
Porém o que se deseja colocar aqui é que por mais que a
pessoa que dança na posição de conduzido queira também
ter a função criativa, as funções criativas do condutor e do
conduzido são funções criativas que se exercem de posições
diferentes.
A criatividade do condutor está diretamente
relacionada à sua decisão de encadeamento de passos,
normalmente conhecidos, à maneira como encaixará cada
passo na música que está tocando, à intensidade do impulso
inicial que iniciará cada passo, à decisão de propor pausas
durante o desenrolar dos passos, à atenção espacial ao
espaço dos dois corpos dançantes e aos corpos dançantes
que ocasionalmente ocupem o espaço em comum de dança,
como o salão, ao peso dos corpos envolvidos, ao desenho das
formas dos movimentos buscando precisão e às variações
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dinâmicas11, como por exemplo, a fluência livre ou
controlada da movimentação.
A criatividade do conduzido começa, primeiramente,
com o tornar harmoniosa sua escuta perceptiva sobre todas
as possibilidades criativas acima descritas a respeito do
condutor. A part ir desta boa percepção que o conduzido se
tornará capaz de desvelar na própria prática os momentos
mais adequados para propor suas variações nos movimentos
de resposta ao condutor, assim como os espaços livres, as
formas como preencherá estes espaços, como acompanhar
ou mesmo variar a dinâmica proposta pelo condutor.
Acredita-se que a essência da parceria seja esta mútua
escuta perceptiva. Que numa relação de parceria, e aí pode
ser na dança e também na vida, esta escuta mútua seja a
chave de uma parceria harmoniosa, eficiente e criativa,
capaz de construir beleza e perpassar espaços engessados
por conceitos e preconceitos, pois as parcerias como a aqui
proposta tendem a ser grandiosas, belas e benquistas.
Conclusão
O presente artigo visou dialogar aspectos marcantes
da disciplina Judith Butler e os corpos abjetos do cinema
latino-americano, cursada em 2015.1 no PPGCA-UFF com
questões do campo da dança de salão que não se
configuravam como provocações em si acerca da pesquisa
em desenvolvimento e que vieram à tona a partir das
11

As variações dinâmicas, de acordo com o Sistema Laban/Bartenieff
estão diretamente relacionadas à categoria expressividade. “A
categoria Expressividade refere-se à teoria e prática desenvolvidas por
Laban, onde qualidades dinâmicas expressam a atitude interna do
indivíduo com relação a quatro fatores: fluxo, espaço, peso e tempo
[…]” (FERNANDES, 2006, p. 120). O fluxo pode ser livre ou contido, o
peso, leve ou forte, o tempo, acelerado ou desacelerado, e o foco
espacial pode ser direto ou indireto.
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discussões das aulas.
Algumas possíveis questões de gênero no contexto da
dança de salão e sua relação com processos criativos na
própria dança a dois foram levantadas em quatro seções
neste artigo. Num primeiro momento a dança de salão de
que se fala foi brevemente contextualizada, num segundo
momento o texto englobou a ideia do quanto a dança de
salão se coloca como um instrumento de reforço da
heteronormatividade na sociedade e o quanto pode ser
excludente e até mesmo preconceituosa quanto às
performatividades de gênero que não se enquadrem ao
modelo heteronormativo. No terceiro momento, foi
abordada a sut il subversão da hegemonia do cavalheiro no
ambiente dos bailes de dança de salão, a partir da existência
dos mecanismos de contrato de dançarinos e baile-ficha. Por
último, foram colocadas características essenciais para uma
boa parceria em dança de salão e que se fazem essenciais
para uma expressão criativa dentro destes tipos de dança,
podendo-se perceber que cada papel dentro da parceria
apresenta funções exclusivas e que o desenvolvimento da
criatividade se dá de maneiras diferentes para cada um e
depende da própria evolução e do bom conhecimento do
próprio corpo e do corpo do parceiro na dança.
Os temas reflet idos ao longo deste artigo poderão
contribuir mais adiante para a fase prática da pesquisa como
mais um elemento provocador para a pesquisa criativa em
dança. Poderão ser desenvolvidas cenas relacionadas de
alguma maneira a questões e situações levantadas ao longo
deste texto.
Evidentemente, o artigo está longe de ser o
instrumento de mudanças em algo com bases tão arcaicas
engessadas de tradicionalismos em suas regras sociais como
a dança de salão. Ele se constitui em mais um elemento de
reflexão sobre as interferências que mudanças na sociedade
atual podem provocar gradativamente neste e em outros
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ambientes sociais. Sem dúvida a existência de
performatividades de gênero que fujam à ideia de mulher
feminina e homem masculino em algum momento passarão
a influenciar no campo da dança de salão de forma mais
destacada, assim como já refletem em outros campos da
sociedade.
As relações envolvendo a hegemonia masculina
entorno das regras das danças vêm se tornando cada vez
mais tênues e se relativizando tanto de casal para casal,
quanto colet ivamente. Além disto, a emergência de artigos
acadêmicos relacionados às questões sociais e à própria
questão do desenvolvimento de criatividade nestes tipos de
dança nos últimos anos amplia a base de pesquisa e
proporciona novos pensamentos sobre este universo da
dança de salão.
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PERFORMANCE E MATÉRIA EM A FÚRIA DO CORPO
Olívia Barros de Freitas1
Resumo: Este artigo aborda a narração performática
em A fúria do corpo (1981) de João Gilberto Noll. A
fundamentação teórica deste estudo entende a obra
como um cruzamento de dois subgêneros, conforme
classifica Bakhtin, cuja expressão se dá em linguagem
performática, de acordo com a definição de Ravetti.
A literatura de Noll tem sua estrutura interna firmada
nos caminhos do corpo na linguagem, no enredo e no
tempo; trata-se de uma literatura que se apropria de
traços da performance, em sentido político e social. A
narrativa sob a perspectiva do corpo proporciona
uma aguda exposição do enunciador, do corpo e do
indivíduo em si, além do local em que se passa a enunciação. Considerando aspectos da narração, analisamos como a performance do corpo se apropria, na
obra, de fatores históricos, ao transparecer dados relativos à integração social do homem.
Palavras-Chave: Literatura. Romance. Performance.
Corpo.

PERFORMANCE AND MATTER IN A FÚRIA DO CORPO
Abstract: This article discusses the performatic narrative in João Gilberto Noll’s A fúria do corpo (1981). The
theoretical basis of this study sees this novel as a
crossing of two subgenres, as Bakhtin classifies,
whose expression occurs in performatic language, according to the definition of Ravetti. Noll’s literature
has its internal structure settled on the paths of the
body in language, plot and time; it is a literature that
appropriates traits of performance in a political and
social sense. The narrative under the body's perspec1
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tive provides a sharp display of the annunciator, of
the body and of the individual itself, besides the place
where the enunciation happens. Considering aspects
of the narration, we analyze how the body's performance appropriates historical factors in the work,
while disclosing data related to man's social integration.
Keywords: Literature. Novel. Performance. Body.

Introdução
A arte e a literatura não devem ser necessariamente
entendidas por meio de acepções políticas e ideológicas.
Porém, durante todo o século XX, a história política e os meios de difusão de cultura de massa evidenciaram problemáticas na relação literatura/público. Considerando esse contexto, um breve exame das situações políticas e culturais que
cercam o romance aqui analisado, A fúria do corpo (1981) de
João Gilberto Noll, faz-se necessário.
Após a queda do regime de Goullart em 1964, a literatura brasileira buscou retratar a busca pela compreensão das
formas de poder frente a esferas de capitalismo selvagem.
Nas décadas de 1960 e 1970, movimentos intelectuais desprestigiavam ideais burgueses e tinham uma visão política
voltada à ética. Tem-se neste período um grande número de
obras que possuíam como temáticas relações entre violência
e poder, tópicos gerados, em principal, pela situação de medo e censura. Tais temáticas visavam tecer um meio de raciocínio e de difusão de ideias que não estavam presentes no
contexto social.
O início da década de 1970 foi traumático para o Brasil.
O governo Médici foi duro e repressivo, e seu período de governo ficou conhecido como os “anos de chumbo”. A censura
alcançava todo o tipo de cultura, de revistas a peças de teatro, enquanto conflitos entre civis e militares aumentavam.
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Crescia o número de intelectuais, artistas e opositores que
eram torturados, perseguidos e exilados. A guerrilha ganhava
força, porém era violentamente reprimida pelas forças do
governo militar. O capitalismo e a modernização acelerada
invadiam os meios de produção de arte. Em contrapartida, as
transformações modernizantes que ocorreram no meio urbano não aconteciam no meio rural — que seguia em estado
precário econômica e culturalmente —, o que intensificou o
êxodo migratório rumo às grandes metrópoles.
O governo de João Baptista Figueiredo, no final da década de 1970 e o início da década de 1980, marca a transição
da ditadura militar para um processo de redemocratização,
sendo concedido o retorno ao Brasil de artistas, intelectuais e
opositores que haviam sido exilados e, em 1979, o governo
restabelece o pluripartidarismo no país. Com isso, a repressão foi abrandada, porém ainda era praticada por militares
extremistas. Se por um lado a política do período era marcada pelo retorno à democracia, a economia não ia bem: a inflação crescia assustadoramente e os bons índices econômicos alcançados durante o início da década de 1970
permaneciam estáticos, sem avanço. A década de 1980 foi
chamada por economistas de “a década perdida”.
A arte na década de 1980 começava a ter um desenvolvimento bastante peculiar. Com a abertura democrática, a
criação estética não se preocupava mais em trazer informações contidas nas entrelinhas, o que era feito sistematicamente nas décadas anteriores como forma de escapar à censura. As crônicas, o cotidiano, a urbanização e a sexualidade
eram temas que ganhavam espaço nesta época, em detrimento às temáticas subjetivistas e sócio-políticas que estiveram em voga nos anos 1960 e 1970. Havia uma frenética valorização da liberdade afetiva e da liberação do corpo.
Elementos da vida diária e do cotidiano eram exaustivamente trabalhados em todos os tipos de arte, e a crônica passava
a ser um gênero de destaque na literatura.
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Teve-se ainda durante o período uma melhora na qualidade educacional do país. Começava a crescer o número de
universidades públicas e havia uma explosão de faculdades e
universidades particulares. Foi reduzido o número de analfabetos, o que contribuiu para um pequeno aumento na difusão tanto de literatura clássica quanto contemporânea nas
classes médias. Em contraponto a este fenômeno, a falta de
apoio por parte do Estado, a crise econômica, a alta inflação
e o baixo poder aquisitivo de grande maioria da população
contribuíam para manter a elitização da arte e de cultura.
Frente ao grande silêncio provocado nas décadas anteriores pela ditadura militar, por meio de sua censura e violência, a arte literária começa a incorporar elementos históricos
e sociais determinantes para sua construção. O gênero de
memórias, apesar de ter grande notoriedade em várias obras
da literatura brasileira, não foi produzido em quantidade. Em
meio a esse complexo influxo da década de 1980, o escritor e
jornalista gaúcho João Gilberto Noll, que vivia no Rio de Janeiro desde 1969, propõe uma narrativa de memórias diversificada, na qual a autobiografia estaria voltada para o narrador. Durante os anos 1980, as memórias voltam ao gosto dos
escritores: nessa década foi publicado Feliz ano velho, de
Marcelo Rubens Paiva, obra que se tornou best-seller imediatamente após o lançamento.
A fúria do corpo (1981), segunda obra publicada de João
Gilberto Noll, documenta a peregrinação de um narradorpersonagem que, desde o início do romance, se recusa a fazer sua identificação, omitindo dados sobre seu passado —
dados que são retomados de maneira inconsciente em seu
desfecho. Registros de sexo, mostrado de forma libertária,
natural, mesmo sendo prostituído, são associados ao amor e
ao prazer luxurioso. A violência também se faz presente na
obra em um contexto frio, mostrando-se como sintoma de
problemas pós-modernos globalizantes e de contrastes sociais. O romance não possui tempo definido ou espaço, sendo
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ambos caracterizados pelo nomadismo guiado pela batalha
corpórea vivida pelo personagem-narrador.
A fúria do corpo é uma narrativa ficcional complexa, ligada simultaneamente a uma narrativa da história de vida,
(ou seja, uma narrativa de uma memória) e uma narrativa de
viagem, já que traça as andanças de um indivíduo que está
sempre a migrar — o que faz do romance um cruzamento de
dois subgêneros, conforme classifica Bakhtin (2003): o romance de viagem e o romance biográfico. Problemático, o
narrador do romance não se encaixa nos gêneros clássicos de
biografias: não narra os acontecimentos a partir da dicotomia
êxito/fracasso, não tece biografia familiar e tenta ao máximo
despir o personagem de informações a seu respeito. Pode-se
compreender o romance através de narrações de fatos pelo
narrador, que também narra suas confissões, desejos, anseios e culpas.
A escrita de um romance biográfico encarna e incorpora, por si só, o corpo de quem narra. A performance em seu
modo de narrar vai além do que expressa sobre os caminhos
do corpo no enredo e no tempo: narra ações e pensamentos
vividos pelo narrador e pelos demais personagens, e não intenciona expressar uma verdade absoluta. Esse complexo
narrador encontra-se transponível à experimentação da vida
e à aproximação/fusão com o outro.
Na narrativa de viagem de A fúria do corpo, o personagem principal, que também é narrador, faz movimentos entre pontos que não se encontram como foco de atenção no
romance: “Seu movimento no espaço são as viagens e, em
parte, as peripécias-aventuras (predominantemente de tipo
experimental), que permitem que ao artista desenvolver e
mostrar a diversidade espacial e socioestática do mundo.”
(BAKHTIN, 2003, p. 205).
O mundo na obra de Noll é encarado como uma síntese dialética da diversidade: as situações apresentadas no
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romance trazem à tona contrastes, tanto socioeconômicos,
como luxo/miséria, quanto subjetivos, como sucesso/fracasso, felicidade/tristeza, amor/ódio e atração/repulsa.
Os alicerces do enredo são constituídos, assim como
em narrativas biográficas tradicionais, em desvios da normalidade durante a vida ou excerto de vida do personagemnarrador. Apesar de toda sua trajetória, de suas emoções,
peripécias e devaneios, há a construção e a desconstrução de
seus dados interpretativos; o personagem, apesar de suas
incessantes andanças e procuras, não modifica o ambiente e
também não é modificado em essência por ele. O tempo do
romance não é medido e não é representativo do tempo real;
a noção de tempo acompanha os acontecimentos do indivíduo e de seu organismo, de acordo com a importância de
determinados eventos: acontecimentos desinteressantes são
narrados de forma rápida, ou são suprimidos, enquanto episódios de importância e de intensidade são amplamente narrados, ocupando maior espaço na narrativa.
O corpo do narrador-personagem errante atua como o
guia do enredo, do espaço e do tempo dentro da narrativa. A
linha de transformação e modificação desses elementos está
associada a uma certa “fúria”, uma luta implícita contra o
convencionalismo, que evidencia um sistema sexual natural e
livre no contexto social.
O homem narrado em A fúria do corpo não é agregado
de tabus formados pela sociedade ocidental cristã capitalista.
Máscaras e facetas apresentadas a partir da performance
corporal na narrativa permitem a não-compreensão, a confusão, a hiperbolização da vida e a ironia, ao mesmo tempo em
que a percepção corpórea revela simplicidade, compreensão,
imediatismo e naturalismo.
O mundo contemporâneo tem cada vez mais consciência da diversidade de linguagens presentes na sociedade.
O plurilinguismo, ao ser trabalhado em textos literários de
138 | Gênero, corpo e performance

nossa época, evidenciam estilizações impessoais preenchendo imagens personificadas. A construção da linguagem utilizada é de suma importância em A fúria do corpo. Pode-se
entender o romance também como uma rebeldia da linguagem, uma transgressão rumo à liberdade comunicativa.
A linguagem aplicada no texto possui períodos sintáticos longos, fora de hierarquia, com pontuação acelerada: é
bruta, não lapidada, causando um grande estranhamento ao
leitor. Assim como ocorre com o corpo dos personagens, a
linguagem pede passagem para mudanças e busca uma “naturalização”. Porém, esta naturalização se dá através da inserção de estruturas barrocas que, em certa medida, dificultam o fluxo da leitura.
Há uma desconstrução da linguagem para que o corpo
possa ser elevado e ter voz sublime. A performance do corpo,
que é dicotômica à performance da linguagem, perpassa um
descompromisso que dá a ver o exercício de liberdade e a
busca de um autoconhecimento. A atuação performática do
organismo está intimamente ligada à escrita e à narração no
romance de João Gilberto Noll; o corpo é afetado pela escrita
e a escrita, assim como toda a narrativa, depende das ações
peregrinas do indivíduo.
No decorrer da obra, a personagem Afrodite, uma criação dialógica do narrador, que a ele revela verdades do mundo e das palavras, o satisfaz e o complementa, atuando como
o seu “duplo” inconsciente. É no discurso dela que o narrador-personagem enxerga e ordena fatos mundanos de maneira diversa.
O papel de “duplo” de Afrodite, assim como a recorrência determinante desse papel na história da literatura, é o
de revelar, sendo capaz de amplificar e alterar formas de
entendimento do mundo. Essa relação está aproximada da
definição moderna de “duplo”, em que o duplo age como um
significante revelador de uma verdade ou de uma realidade
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desconhecida, dando a ver sentidos e significados da vida.
Porém, a personagem passa por períodos de silêncio absoluto; trata-se de um silêncio vocal e também de um silêncio
corpóreo, dinamizados através da morte, do sono, do envelhecimento e da perda da libido:
Eternidade é uma palavra vã, descubro. Afrodite é
que poderia me salvar. Mas vive sumida, sonífera ou
quem sabe cavucando a gaita para o sustento — coisa
que eu não mais faço —, pobre Afrodite, por onde
andará essa mulher que não quer envelhecer, não é
mais a fêmea nuclear nem nada (NOLL, 1981, p. 90).

A “salvação” mencionada pelo narrador não se dá apenas no encontro físico com Afrodite, mas ocorre também ao
internalizar o seu discurso. Durante toda a obra Afrodite canta, narra histórias, profere orações e revela máximas metafísicas ao narrador. A formação do sujeito em A fúria do corpo é
marcada pela energia da vivência instantânea, pela vida enquanto acontecimento performático. No âmbito da linguagem, o movimento de vida e de existência é guiado pela impossibilidade da completa expressão dos indivíduos na
contemporaneidade em que o romance fora escrito — tal
impossibilidade é sanada pela expressão corporal —, que,
traça uma associação entre o self (marcado pelo narrador) e
os outros corpos, o “duplo” do narrador (Afrodite e as demais
personagens):
Para ser bem sucedida, a relação entre mim e outro
precisa ser moldada em performance coerente e,
assim sendo, a atividade arquitetônica da autoria,
que é a construção de um texto, corre em paralelo
com a existência humana, que é a construção de um
self. E se a atividade do ser é gerada pelo constante
deslizamento entre o self e o outro, então a
comunicação [...] é de interesse supremo (BRAITH,
2005, p. 90).
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Além do papel de duplo assumido na estrutura interna
do romance, há um outro: o do próprio leitor. A performance
faz com que o leitor investigue, adentre e consuma a linguagem pela qual o narrador se expressa, passando a viver sua
experiência:
Essa criação de um duplo pode ser percebida pelo
leitor real como alguém tão solidário ao narrador que
pode ser visto como um alter ego, um coadjuvante,
aquele que ajuda seu interlocutor a enfrentar os
tormentos, as dúvidas, os sonhos, faz companhia nos
momentos de solidão, apaziguando momentos
difíceis na construção do texto (MELLO, 2002, p.
225).

Em certo momento da narrativa, a personagem Afrodite, cansada de seu trabalho, de sua luta diária pela sobrevivência por meio da exploração corporal e da prostituição,
começa a perder as palavras e a se esquecer de como escrever. Após este fato o narrador tenta ensiná-la novamente a
escrita, que não tem função objetiva para as personagens.
Sendo assim, pode-se entender a perda da escrita e de sua
função objetiva como uma metáfora relacionada à própria
função da linguagem na pós-modernidade e à opção linguística utilizada por Noll. A linguagem objetiva é esvaziada,
dando maior vazão a linguagem do corpo e suas ações performáticas.
Afrodite começa a enlouquecer devagarinho. Dá dó.
Ela talvez perceba a mesma loucura crescente em
mim, não sei. Mas tem mais: Afrodite diz que não
sabe mais escrever, ontem mesmo foi escrever uma
carta a uma tia do Sul e o que saiu foram só traços
sem rota, ela chorou e pediu a minha ajuda.
Perguntei em que poderia ser útil. Respondeu que já
não tinha a menor complacência com a utilidade.
Agora só almejava a inutilidade (NOLL, 1981, p. 87).
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A inutilidade desejada por Afrodite é a inutilidade da
linguagem enquanto expressão dos sentimentos humanos.
Desde o modernismo, a comunicação linguística objetiva
parece não dar conta da expressão da ambiguidade e da situação reificadora. Portanto a linguagem inútil, vã, em sua sintaxe complexa e barroca, que causa estranhamento, é a de
preferência do autor. A linguagem esvazia-se para que o sujeito possa ser preenchido.
A repressão sobre os corpos e a impossibilidade de aceitação social de um estilo de vida cuja abertura e liberdade
sexual diferem do pensamento massificado levam os indivíduos ao descompasso. Reflexos dessa situação fazem o corpo de Afrodite perder suas características cognitivas e sua
ação motora. Essa perda, esse descompasso, esse progressivo “deixar de ser” está intimamente vinculado à forma utilizada pelo narrador: a dureza, a sintaxe truncada (muitas vezes confusa), cujos desfechos frequentemente não são
apresentados ao leitor.
Assim, percebe-se que a representação dada pela linguagem relaciona-se diretamente à pós-modernidade. O
conceito de pós-modernidade ainda é controverso; de maneira ampla é definido como momento histórico em que se
estabeleceu (ou se estabelece) crítica à modernidade, especialmente nos campos da arte e da produção intelectual/acadêmica. O uso do termo se aproxima do ao contexto do
movimento estético vigente na contemporaneidade, e a contemporaneidade em si — da década de 1970 aos nossos dias.
Jameson pontifica que a pós-modernidade diz respeito
à última periodização do modo de produção no capitalismo,
o que chama também de capitalismo tardio. É necessário
historicizar dialeticamente para que se possa compreender a
sociedade neste período, já que a produção e a totalidade do
capital estão veiculadas a abstrações:
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O pós-moderno, entretanto, busca rupturas, busca
eventos em vez de novos mundos, busca o instante
revelador depois do qual nada mais foi o mesmo,
busca um “quando-tudo-mudou”, como propõe
Gibson, ou melhor, busca os deslocamentos e
mudanças irrevogáveis na representação dos objetos
e do modo como eles mudam [...] O pós-modernismo
é o que se tem quando o processo de modernização
está completo e a natureza se foi para sempre
(JAMESON, 1996, p. 13).

A obra de arte na pós-modernidade, por estar ligada ao
comércio, à globalização e à massificação, gera como propaganda uma suposta autonomia, que envolveria a estética e
também a linguagem. A cultura dominante é industrial e
tecnológica, na qual homens, objetos e ideias parecem estar
fundidos. A literatura tem caráter espetacular, sedutor e chocante. Para marcar sua diferença frente a outras formas de
produção, a literatura pós-moderna cria linguagens e complicações restritivas, fazendo com que o leitor, da mesma maneira, crie uma série de especificidades custosas para que a
possa compreender semanticamente e esteticamente.
A fúria do corpo é um romance criado em uma situação
de grande presença da indústria cultural e da falência econômica brasileira durante os anos de 1980. O posicionamento do narrador frente ao mundo, no que diz respeito a sua
classe social, não apresenta mudanças ao longo do romance.
Apenas durante o episódio em que ocorre o carnaval, o personagem-narrador anônimo passa de michê, de vagabundo
prostituído, a rico momentaneamente, por ocasião do sucesso do assalto a turista norte-americano; no entanto, sua situação como ser humano à margem permanece inalterada.
As forças policiais representam o sistema opressor e
reificante. Quando o narrador-personagem de fato comete
um crime que poderia ser punido por lei, como o assalto ao
turista norte-americano, ele não é punido. Porém, ele sofre
uma punição em episódios que se mostram injustos ao leitor,
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sem argumentos ou justificativa. Após a perda do personagem “menino”, o narrador é preso sob nenhuma acusação; na
cadeia apanha e sofre ameaças de tortura. O diálogo apresentado das ameaças dos agentes da lei ao personagemnarrador é vazio e dilacerado, o que dá a ver uma crítica à
atuação policial ostensiva, na qual o indivíduo é culpado até
que prove sua inocência:
— Você não tem medo da tortura?
— Não.
— Da morte?
— Não não.
— Confessa?
—Não não não.
[...]
— Você é inocente?
— Não.
— Admite a culpa?
— Não não.
— Tem medo?
— Não não não (NOLL, 1981, p. 71).

O hospital também representa uma força repressora
da sociedade, causadora de angústia a pânico no romance. É
um ambiente de cárcere, que sufoca e deprime o personagem, fazendo com que tenha digressões a respeito da vida e
morte. Ao estar em contato com o velho da enfermaria, fica
clara a relação censura/morte, e ao ter contato com o “menino” tem-se a relação liberdade/vida para o narradorpersonagem. Pressionado e claustrofóbico no ambiente hospitalar, ele arquiteta sua fuga, uma tentativa de escape à
realidade reificada:
Mas tudo durou um átimo, pois a enfermeira da noite
já me chamava e sacudia e precisei pegar com brutal
força nos seus ombros, voltara à tona do pântano,
voltava à superfície, ao charco dos gemidos, voltava a
companhia e ao medo das baratas (NOLL, 1981, p.
71).
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O leitor acompanha toda a construção da obra, assim
como acompanha a transformação performática corporal. O
romance traz uma construção dos corpos diversa da presente
em seu momento histórico: nos anos de 1980, tem-se a conceituação de moda e a adaptação dos corpos à estética guiada pelos meios de comunicação, que ocorria de maneira mais
acentuada que nas décadas anteriores. A difusão televisiva
de belos corpos magros e limpos inflava as academias de
ginástica e dava início à corrida até as mesas de cirurgia plástica.
Em contrapartida ao que era estimulado pelos meios
massificantes, A fúria do corpo não apresenta corpos que
seguem este modelo estético reificador. Não há detalhes na
obra sobre a forma dos corpos; trata-se de corpos livres de
julgamento estético sobre os quais apenas as sensações geradas pelo sexo e pelo gozo são capazes de oferecer definições e percepções.
Os trabalhos remunerados da personagem Afrodite e o
do narrador anônimo advêm da prostituição, da venda de
seus corpos. O corpo e o gozo vendido, ao contrário do apresentado em momentos anteriores na história da literatura,
não marca crise ou infelicidade necessariamente. Em vários
momentos da narrativa, a associação do corpo à mercadoria
vendida traz liberdade aos personagens, parecendo-lhes um
trabalho mais justo. Tal atividade e é posta como prática
subversiva ao mercado de trabalho no capitalismo periférico:
Puto, ter dado o buraco que tinha em troca de grana,
o comprador fez do meu rabo o que bem entendeu,
enfiou nele a pica dura, poderia ter enfiado um porcoespinho e eu não poderia reclamar, o comércio é
assim [...] entre estar num escritório com o ponto
batido quatro vezes ao dia, e dar o cu não havia
dúvida: dar o cu; o cu legítimo, não o cu figurado
(NOLL, 1981, p. 107).
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Naquele apartamento eu sentia a força laboriosa,
como se o sangue lá dentro me batesse na cara, [...]
por isso não aguardei o rum dos acontecimentos e
arriei a calça, mostrei a bunda para o homem, puto
puto puto, três vezes puto (NOLL, 1981, p. 112).

Por fazer parte de um mundo pós-moderno fragmentado, a literatura pós-realista de João Gilberto Noll não tenta
fazer uma captação exata da realidade; tenta sim, através de
uma linguagem barroca e subjetiva, fazê-la interior. A obra
segue o que Jameson (1986, p. 69) chama de alegoria nacional — lógica operante em obras literárias de países subdesenvolvidos como o Brasil, nas quais o mundo privado passa a
ser público. Esta relação pode ser evidenciada na essência de
valor do texto, ou seja, o corpo. As relações sexuais e seus
acontecimentos com frequência ocorrem em âmbitos públicos, como em cabarés, terrenos baldios, na rua, em orgias,
etc. A sexualidade transfere-se da privacidade para a sociedade: “Foi se despindo, deitou abriu as pernas; nessas alturas, de todas as janelas próximas havia olhares e mais olhares
sobre nós dois; Afrodite percebeu mas falou não tem importância”(NOLL, 1981, p. 132).
A performance do corpo, seja de maneira sexual ou
não, encarna na obra de Noll um contexto subversivo. O corpo irá recusar o trabalho remunerado vigente na sociedade
capitalista. Prefere a prostituição e a mendigagem ao trabalho assalariado. Desta forma, o corpo assume um papel subversivo frente às forças opressoras de um mundo dinamizado
pela moeda e pelos objetos, não aceita o trabalho, não aceita
a vida imposta pelos valores sociais vigentes.
Em A fúria do corpo, tem-se uma relação profunda e estrutural com o ativismo da linguagem, expresso pelo uso de
uma sintaxe barroca que esvazia a linguagem para dar vazão
ao subjetivismo. O corpo, nesse contexto, é engrandecido
por meio da subtração linguística.
O ativismo linguístico está diretamente ligado à alienação da realidade que cerca o corpo. A sociedade dilacera os
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lógicos, bem como a aplicação do capital. A obra de Noll supera a alienação, age de forma subversiva frente aos objetos
reificados, que possuem dimensão secundária dentro da narrativa. Assim, percebe-se que o romance tem o caráter literário humanizador, por dar vazão à voz dos indivíduos em seu
meio social, expressando também a historicidade de sua época de forma performática, cujo centro se dá pela omissão
na estrutura literária de dados temporais, espaciais e discursivos.
A recusa da narração linear acaba por reelaborar a realidade, mediante performance e expressão desse tempo indeterminado, das ações não lineares e de múltipla linguagem, por aproximar o leitor de forma aguda da realidade
histórica: “O tema obsessivo do performer é o de se propor
como veículo para a representação das transformações corpóreas e incorpóreas dos corpos em sociedade” (RAVETTI,
2002. P. 66). O corpo atua como suporte para o desenvolvimento da narrativa. A narrativa enquanto uma performance
presente na obra, ao se recusar fazer uso de uma estrutura de
forma literária que represente linearmente um realismo, acaba por operar uma ressignificação do mundo.
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PROVÉRBIOS: FRASEOLOGIAS SOB A ÓTICA DE GÊNERO
Francisca Andréa Ribeiro da Silva1
Resumo: O artigo “Provérbios: fraseologias sob a ótica de gênero” apresenta uma discussão acerca dos
papéis sociais do homem e da mulher, construídos ao
longo do tempo, verificados através de alguns provérbios presentes na Língua Portuguesa, os quais são
discutidos semanticamente e sugerindo as representações sociais a partir dessas fraseologias. Para isso,
fazemos, primeiramente uma discussão teórica sobre
conceitos fundamentais para se traçar tal estudo —
desde o conceito de Terminologia, passando por discussões sobre fraseologias, provérbios, gênero e representação social. A partir de então, alguns provérbios são analisados, tendo em vista tais
representações sociais em relação ao gênero.
Palavras-Chave: fraseologia, provérbio, gênero e representação social.

PROVERBS: PHRASEOLOGY UNDER THE GENDER
PERSPECTIVE
Abstract:The article “Proverbs: phraseology from the
perspective of gender” come to bring a discussion
about the social roles of men and women, constructed over time, checked through some proverbs
present in Portuguese Language, being discussed semantically and suggesting the social representations from these phraseology. For this, we make
first a theoretical discussion about fundamental concepts to trace such study — from the concept of Terminology, passing for discussions about phraseology,
proverbs, gender and social representation. Since
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then, some proverbs are analyzed, in view of such social representations inrelationtogender.
Keywords: phraseology, proverbs, gender and social
representation.

Introdução
Ao pesquisar provérbios, temos verificado uma relação
desses termos com os papéis de gênero. Alguns dos provérbios referem-se a homens e mulheres (e a alguns contextos
que os envolvem), mostrando, de certa forma, a visão do
papel social do homem e da mulher. Assim, propomos, aqui,
uma discussão sobre alguns desses provérbios, tanto observando o conceito de provérbio, na visão tradicional, estruturalista e de outras vertentes científicas, quanto verificando o
diálogo desses provérbios com a teoria de gênero, possibilitando, dessa forma, discutir, o aspecto social dos provérbios
e suas implicações, envolvendo as ideologias e representações sociais e buscando compreender os sentidos veiculados
nas fraseologias.
Com isso, notamos que o presente trabalho proporcionará uma reflexão crítica em relação à visão da sociedade
perante o homem e a mulher através do estudo semântico
dos provérbios analisados. Então, para que essa leitura seja
possível, faz-se necessário adentrarmos nas teorias científicas (focando os conceitos), mesmo que de uma forma sucinta, pois não se trata de um aprofundamento dessas teorias,
mas de compreendê-las para que possamos saber do que
estamos falando. Então, é recomendável refletirmos sobre
algumas idiossincrasias destas teorias: fraseologia, provérbios, gênero e representação social. Sendo assim, iniciemos a
discussão!
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Um pouco dos conceitos
Para iniciarmos a compreender o contexto da discussão, convém falarmos, primeiro e rapidamente, sobre a fraseologia, que é considerada objeto de estudo da Terminologia. Assim, vamos nos limitar ao entendimento da
Terminologia enquanto objeto: “um conjunto de termos de
uma especialidade” (DIAS, 2000, p. 90). O estudo da fraseologia vem suscitando inúmeras discussões e divergências
quanto à definição, pelo seu caráter complexo.
Krieger e Finatto (2004, p. 84) definem a fraseologia,
de uma forma geral, associando-a ao aspecto de estruturação linguística estereotipada, que gera interpretações semânticas independentes dos sentidos veiculados nos constituintes da estrutura, enquadrando como exemplos os
provérbios, as frases feitas, as expressões idiomáticas, as
locuções (verbais e nominais) e as expressões típicas de abertura e fechamento em correspondências formais.
Alguns estudiosos distinguem fraseologia de termo,
como é o caso de Blais (1993 apud KRIEGER e FINATTO,
2004, p. 87), em que relata que o termo, seja simples (uma
palavra) ou complexo (várias palavras), é compreendido como um “conceito de forma unívoca no interior de um conjunto de conhecimentos” e fraseologia uma “combinação de
elementos linguísticos que designam uma combinação de
conceitos e noções [...] mas nunca chegam a estrutura de
frases; situando, portanto, entre o termo e a frase”. Já Daniel
Gouadec (1994 apud KRIEGER e FINATTO, 2004, p. 88) considera-os como “cadeias de caracteres especializados”, diferenciando-os na visão de que o termo assinala objetos e conceitos enquanto a fraseologia são expressões ou fórmulas
que expressam um conteúdo próprio de um campo, especificando o que elas significam, sua função e como se comportam. Além do mais, Gouadec destaca que as fraseologias
passam por processos de variações (as expressões podem se
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tipia (no sentido de estar relacionados a fatores de aplicação,
tipo de documento, contexto de elocução).
O aspecto da variabilidade pode ser verificado nos provérbios, como afirma Lopes (1992, p. 22) ao relatar que as
variantes nos provérbios “impõe-se pela sua frequência de
uso e é em relação a ela que se medem eventuais adições,
reduções ou transformações”. Tendo isso em vista que o critério de fixação dos provérbios deve ser relativizado, já que o
provérbio está sujeito a modificações. Porém, temos percebido, que por mais que haja mudanças estruturais, o sentido
da mensagem não é alterado. Também se verifica no provérbio o aspecto de estereotipia: “fragmentos de uma sabedoria
tradicional estereotipada” (LOPES, 1992, p. 1), mas que continuam sendo inovados nas diversas situações, adequando-se
ao contexto.
Segundo Lopes (1992) os conceitos de provérbio situam-se sob algumas perspectivas: uma diz respeito ao conceito tradicional e clássico, outra ao conceito do estruturalismo
linguístico europeu, em outra a visão da paremiologia e,
também, da semiologia. Na leitura clássica, o provérbio está
associado à verdade e à atemporalidade, impondo-se como
argumento de autoridade, por isso tido como verdadeiro.
Também é associado à elocução — um ornamento no discurso, pela presença de figuras de estilo. São “sentenças lapidares e concisas que o uso popularizou e consagrou” (LOPES,
1992, p. 9), como textos anônimos, presentes na memória
coletiva de um povo e “encarado como um instrumento didáctico, através do qual se ditam normas de comportamento
e se perpetuam valores axiológicos que funcionam como
alicerce da vida comunitária” (LOPES, 1992, p. 11).
Na visão do estruturalismo, o provérbio é tido como
fraseologia. Lopes busca conceituá-lo, fazendo uma leitura
crítica sobre as considerações de Coseriu (1977), Greimas
(1960) e Zuluaga (1980), chegando à conclusão que tais estudiosos concordam em afirmar que o provérbio “é definido
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essencialmente em termos de forma fixa, unidade fraseológica que integra o inventário das unidades da língua, sendo
invocados como parâmetros decisivos da fraseologia a fixação e a idiomaticidade” (LOPES, 1992, p. 20). Sabemos que
não devemos considerar a fixação dos provérbios como verdade, mas que eles são relativamente fixados, já que possuem a capacidade de variação, como vimos acima.
Na visão da paremiologia, o provérbio é visto enquanto
texto. Milner (1969 apud LOPES, 1992, p. 24) considera o
provérbio uma “estrutura simétrica, tanto do ponto de vista
formal como semântico”, baseada em uma estrutura quadripartida. Essa conceituação peca, pois nem todo provérbio
segue essa estrutura. Dundes (1975 apud LOPES, 1992, p. 24)
afirma que o provérbio pode ser analisado tendo em vista o
tópico e comentário, distinguindo esse tipo de fraseologia de
outras expressões fixas. Porém essa definição é ampla demais. Ainda sob essa mesma ótica, Norrick (1985 apud LOPES, 1992) trata o provérbio como possuidor de um caráter
oral, conversacional, tradicional, geral, fixo em comparação a
outros gêneros, didático e figurativo. Percebemos que Norrick aproxima-se do conceito clássico em alguns aspectos,
como o didático, tradicional e figurativo. Sob a visão da paremiologia, Norrick é o estudioso que melhor define o provérbio.
Quanto à visão semiótica, Lopes (1992) destaca as
considerações de Kleiber (1989 a) o qual afirma que os provérbios são frases que conotam situações gerais centradas no
homem, sem ancoragem no espaço e no tempo, pois são
informações que persistem ao longo do tempo em instâncias
episódicas de situações típicas.
Então, importa aqui neste trabalho, compreender, a
partir dessas discussões, que os provérbios são difundidos de
geração a geração, através, da linguagem oral, em tempos e
lugares diversificados. Eles representam empiricamente muito dos valores e do pensamento da comunidade, sendo de
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certa forma, padronizados semanticamente. Olhar o provérbio a partir da semiologia é produtivo para o trabalho aqui
proposto, já que a proposta do artigo é verificar os sentidos
de determinados provérbios, na perspectiva de gênero.
Tendo em vista a análise de provérbios nessa perspectiva, convém abrir as discussões sobre gênero: entendemos
que os estudos de gênero estão vinculados na relação entre
feminino e masculino, verificando os papéis sociais atribuídos
a cada um deles, as convicções sociais construídas ao longo
do tempo, formando, assim, a identidade de gênero. Essas
identidades são difundidas por meio dos discursos da sociedade, os quais veiculam ideologias, maneiras de interpretar
as relações de gênero. E que o estudo de um gênero implica o
estudo do outro, como podemos verificar abaixo:
Joan Scott (1998), em recente definição da categoria
gênero, ensina-nos que o gênero é uma categoria
historicamente determinada que não apenas se
constrói sobre a diferença de sexos, mas, sobretudo,
uma categoria que serve para “dar sentido” a esta
diferença. Concordo com essas definições e penso
que, em linhas gerais, gênero é uma categoria usada
para pensar as relações sociais que envolvem homens
e mulheres, relações historicamente determinadas e
expressas pelos diferentes discursos sociais sobre a
diferença sexual. Gênero serve, portanto, para
determinar tudo que é social, cultural e
historicamente determinado (GROSSI, 1999, p. 5).

Esse processo de atribuição de papéis suscita as representações sociais sobre as categorias de gênero, compreendendo que “Tudo aquilo que é associado ao sexo biológico
fêmea ou macho em determinada cultura é considerado papel de gênero. Estes papéis mudam de uma cultura para outra” (GROSSI, 1999, p. 6). Verificando os papéis de gênero
nos discursos dos provérbios, podemos verificar que os papéis de gênero nesse caso não mudam, já que os provérbios
sofrem variações na forma e não no sentido.
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Se Scott (1995) argumenta que o gênero é uma categoria eficaz para a análise histórica, imaginem se associarmos o gênero com os provérbios. Essa análise ganha ainda
mais força, pelo caráter tradicional e discursivo do provérbio.
Este passa a ser uma prova da visão atribuída ao homem e à
mulher na sociedade patriarcal, pois a língua possui o poder
de transmitir as marcas culturais e ideológicas de um povo.
Diante disso, podemos atribuir a alguns provérbios a
capacidade de revelar as representações sociais das categorias de gênero. Tais representações podem ser identificadas
como:
[...] elementos simbólicos que os homens expressam
mediante o uso de palavras e de gestos [...] são
construídas socialmente e estão, necessariamente,
ancoradas no âmbito da situação real e concreta dos
indivíduos que as emitem [...] há que se considerar
que as representações sociais (muitas vezes
idealizadas a partir da disseminação de mensagens e
de percepções advindas do “senso comum”) sempre
refletem as condições contextuais dos sujeitos que as
elaboram, ou seja, suas condições socioeconômicas e
culturais.(FRANCO, 2004, p. 170-171).

Disso, depreendemos que tanto as representações sociais quanto os provérbios traduzem um modo de viver, de
enxergar a realidade e o outro. Isso porque o uso de um provérbio é uma das maneiras de transmitir, através da linguagem, as representações sociais.
Feito essas considerações acerca de alguns conceitos
considerados necessários à compreensão do caráter de alguns provérbios de representar as categorias de gênero, convém verificarmos os provérbios que possuem essa singularidade.
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Representação social das categorias de gênero em alguns
provérbios
Como foi afirmado acima, os provérbios falam muito
da cultura, da visão de mundo e das ideologias de um povo,
transmitindo isso através do atributo de supostas verdades
aceitas pelos falantes, já que os mesmos os reproduzem,
veiculando normas de condutas e papéis sociais, generalizando-os aos sujeitos. Quem utiliza provérbios, conforme
Berrendonner (1982 apud LOPES, 1992, p. 39) revela sua
própria enunciação como reflexo de ilimitadas enunciações
anônimas já usadas, ou seja, há uma concordância pelos falantes em relação aos discursos veiculados nos provérbios.
Vejamos, a partir deste momento, alguns provérbios
que estão presentes no discurso dos falantes da língua portuguesa, desde muito tempo, sendo que alguns dos provérbios
que serão estudados possuem registros no latim.
O provérbio seguinte “Brigam as comadres, descobrem-se as verdades” (Feminarum furgiis deteguntur vera),
denota uma característica em que, geralmente, a sociedade
atribuiu as mulheres (“comadres”), como vingativas, pelo
fato de uma comadre não ser mais amiga da outra e, por isso,
denuncia as verdades confidenciadas secretamente. Outra
singularidade da representação da mulher expressa nesse
provérbio é a de que há uma falta de lealdade ao agir dessa
forma, falando os segredos, como uma fofoqueira. Outro
provérbio que possui esta mesma singularidade: a de que a
mulher fala demais: “Mulher andeja fala de todos, e todos
dela” (De cunctis loquitur faemina quae tota cursitat urbe vaga.). Nessa expressão, verificamos que a mulher que anda de
um canto para outro, que não se acomoda em casa, possui a
característica de falar dos outros, mas que moralmente não é
bem vista, porque, segundo o provérbio dá motivos para que
seja “falada”, ou seja, mal vista pela sociedade.
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Já neste outro provérbio “Em casa de mulher rica, fala
o marido e ela grita” (Imperat et clamat quaecumque est femina dives), percebemos que é atribuído à mulher rica o papel
de autoritária, de quem não é submissa ao marido, enquanto
a este cabe-lhe a submissão. Notamos que o fator que determina ser submisso ou não, nesse caso, é a posse do dinheiro. Tal provérbio anuncia, de forma suave, uma reprovação
em relação à atitude da mulher, percebida pela preferência
do uso do verbo gritar. Isso, também, é notado em “A galinha
que canta como galo corta-se-lhe o gargalo”, em que se sugere uma punição para esse comportamento da mulher, que
metaforicamente é a galinha enquanto o homem é o galo.
Neste caso, tanto ao homem quanto à mulher são definidos
papéis no seio familiar, os quais são distintos, tendo apenas o
homem o direito à voz. Outros provérbios que possuem uma
correlação de sentido em relação ao anterior são: “Onde canta galo não canta galinha” e “Triste da casa onde a galinha
canta e o galo cala”. Neles podemos perceber claramente a
visão da sociedade patriarcal, em que o homem é que deve
ter o controle das situações familiares e deixa explícito
(“Triste da casa”) o fato de que a família não será bem
conduzida se a mulher for a responsável dessa casa.
Outro provérbio que atribui papéis à mulher em relação à posse do dinheiro é: “Viúva rica com um olho chora e
com o outro repica” (Si vidua est locuples, lacrimoso lumine
ridet). Verificamos nesse discurso, de maneira reprovativa, a
ideia que a viúva rica mal saiu do luto já está preocupada em
conseguir um novo matrimônio. Dessa forma, atribui às viúvas ricas a característica de transgressora dos “bons costumes” e a opõe às viúvas pobres, que, segundo essa oposição,
são contidas quando se trata de um novo relacionamento
amoroso. Apesar dessas visões enquadrarem-se mais às sociedades de épocas passadas, verificamos que elas ainda hoje,
em menor grau, encontram-se presentes nos discursos de
muitas pessoas.
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Quando essa visão se refere ao homem, não é feita nenhuma distinção, como percebemos no provérbio: “Dor de
mulher morta dura até à porta” (Confestim fletus emissae
conjugis arent). Verificamos que é atribuído ao homem pouca
sensibilidade com a morte de sua esposa, pois logo estará
preocupado em enamorar-se novamente. Nesse aspecto, há
a representação do viúvo de forma geral, sem que haja uma
diferença entre o pobre e o rico. Outro papel relacionado ao
homem por meio de provérbio é o de que não é confiável,
quando se trata de relações amorosas, como verificamos no
provérbio “Mulher que nas juras de homem se fia, chora de
noite e de dia”. Porém, há outro provérbio que recrimina a
atitude do marido que trai a esposa: “Quem honra a cozinha,
não sai com a vizinha”. É bom destacarmos a metáfora “honrar a cozinha”, que se relaciona à mulher, tendo ela um lugar
demarcado na casa: a cozinha, já que historicamente associase esse espaço somente às mulheres, pelo fato de ser atribuído a elas o papel de cozinheira.
Já em outro provérbio, notamos que a mulher passa a
ser não confiável na seguinte situação: “Mulher que a dois
ama, a ambos engana”, em que vem à tona aquela ideia tão
difundida e enraizada na sociedade de que se o homem tem
dois amores ou mais é garanhão, passa a ter boa fama, principalmente entre homens, mas se essa mesma situação se
aplicar às mulheres, estas passam a ser mal vistas tanto entre
homens quanto entre as outras mulheres. A sociedade moralizadora chega a proferir que essas mulheres são “sem vergonhas”, como podemos comprovar no provérbio “Não confies
em flores que desabrocham em Março, nem em mulher que
não tem vergonha”, tornando-se não confiáveis. Já neste
outro provérbio: “Mulher feia é casta por natureza”, essa
mulher seria confiável porque não possui a beleza que atrai
desejos. Nisso, tal provérbio afirma, implicitamente, que as
mulheres belas traem seus maridos, por serem cobiçadas e
não resistirem aos anseios dos homens. Dessa forma, perce160 | Gênero, corpo e performance

bemos um discurso preconceituoso tanto às mulheres consideradas belas quanto às que não são. Tal observação pode
ser vista, também, no seguinte provérbio: “A beleza é o poder pelo qual a mulher encontra o amante e aterroriza o marido”, como se a beleza fosse um indicador de traição.
Há provérbios também que alimentam a ideia de que a
mulher é o sexo frágil, como em “Mulher e vidro sempre estão em perigo” (Et vitrum et mulier sunt in discrimine semper),
em que ela é comparada com vidro, por necessitar de cuidados para que não se “quebre”. Daí, o pensamento de que a
mulher necessita sempre de alguém por perto que a conduza,
entre outras coisas, para que não seja desmoralizada socialmente, sempre na ideia de que a mulher não possui a capacidade de tomar conta de sua própria vida. Também é verificado que a sociedade que propaga esse provérbio, de certa
forma, exige que a mulher seja um exemplo de boas qualidades, conforme certas convicções, em que podemos notar,
outrossim, em “Mulher boa é prata que soa” (Nil melius muliere bona), funcionando como um incentivo à mulher, para que
seja detentora dessas qualidades e com isso ser reconhecida
e valorizada pela sociedade.
Dentre os papéis atribuídos à mulher e ao homem, ao
longo do tempo, verificamos que a mulher é do lar e o homem da rua, como averiguamos em: “Fica melhor a mulher
no seu lar, ouvindo o grilo cantar”, não sendo dado à mulher
espaço no mercado de trabalho. É uma categoria de gênero
diretamente associada ao lar. Porém, esse aspecto vem mudando significativamente, em que percebemos a mulher inserida no mercado de trabalho e, em alguns casos, o esposo
cuida da casa enquanto a mulher é a provedora.
A representação social da mulher como alguém que
não sabe administrar seu dinheiro é expresso por meio do
provérbio “A moça em se enfeitar e a velha em beber,
gastam todo o seu haver (seus bens)”, atribuindo a elas um
caráter fútil, por não se conter diante de suas vontades
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materiais. Também é atribuído à mulher a visão de
interesseira financeiramente, como afirma o provérbio:
“Quem gosta de homem é homossexual, mulher gosta de
dinheiro”.
Quando se trata da relação entre homem e mulher diante do casamento, verificamos que, conforme o provérbio
“Casamento feito, noivo arrependido”, há uma certa rejeição
por parte do homem ao casamento. Já em “Filha desposada,
filha apartada”, averiguamos uma prática muito comum em
épocas passadas de determinadas culturas e ainda presente
em outras: o fato de permanecer casada, mesmo diante de
um casamento infeliz, para não contrariar a sociedade e a
família, por estas acreditarem ser uma desonra à mulher.
Nesse contexto, a mulher é vítima de preconceitos e
considerada não digna de respeito. Entretanto, em outro
provérbio “Mãe, que cousa é casar? Filha, fiar, parir e chorar”
a visão da mãe revela o sofrimento pelo qual passam as
mulheres, notado pelo verbo “chorar” (resultado de um
casamento infeliz) e também mostra qual o papel da mulher
na sociedade: esposa e mãe.
Nos provérbios também há espaço para revelar as relações libidinosas entre o homem e a mulher, como em: “O
homem é fogo e a mulher estopa: — vem o diabo e sopra”
(Dicitur ignis homo, sic femina stupa vocatur; insuflat deamons: — gignitur ergo focus), mostrando, assim que um completa o outro. Na metáfora “O homem é fogo” é revelada a
virilidade do homem, do macho, que não pode se negar a
isso, como podemos notar em: “Homem que fala como mulher, livre-me Deus dele”. Há, nessa fraseologia, uma visão de
reprovação quanto ao homem que venha a possuir características femininas. Então, o papel do homem, segundo tais
provérbios, é ser viril e heterossexual.
Na relação entre as categorias de gênero, é possível,
também, verificar em provérbios um olhar “doce” do homem
em relação à mulher, como em: “Numa mulher não se bate
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nem com uma flor”, veiculando a ideia de respeito à mulher e
de reprovação a atitudes de violência contra as mulheres.
Contrário a essa ideia tem-se: “Em briga de marido e mulher,
não se mete a colher”, em que notamos, implicitamente, a
ideia de que mesmo que a mulher ou o homem esteja em
situação de violência ninguém deve se envolver, mostrando,
assim, uma sociedade indiferente a essas questões.
Contrariamente à ideia de valorização da mulher, temos os seguintes provérbios: “Não se deve emprestar nem
livro nem mulheres. Nunca devolvem os livros; as mulheres,
sempre”, “Mais vale homem de palha que mulher de ouro”,
“Mulheres, mulas e muletas, tudo se escreve com a mesma
letra”. Notamos neles uma visão bastante preconceituosa em
relação à mulher: no primeiro ela é reduzida a um objeto
possível de empréstimo; no segundo é desvalorizada em
relação ao homem e no último sua função é comparada a
mulas e muletas.
Considerações finais:
Todos os provérbios analisados acima são reflexos do
modo de pensar de determinada sociedade, em que notamos
que os discursos, dos falantes que fazem uso desses provérbios, estão reproduzindo os papéis de gênero, construídos
historicamente, muitas das vezes calcados na ideia de uma
sociedade patriarcal, em que percebemos uma divisão bem
delineada de funções atribuídas a homens e à mulheres. Pelo
fato de os provérbios possuírem um teor de argumento de
autoridade, tais discursos passam a ser vistos como verdades. Porém, é bom verificarmos que a maioria desses provérbios mencionados acima provém de épocas bem remotas,
com visões construídas naquela época. Contudo, é bom frisar
que algumas dessas visões ainda permanecem presentes na
nossa sociedade contemporânea e outras estão em um processo de desconstrução.
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Sabemos que a sociedade tem mudado, ainda que em
um processo lento, essas visões estereotipadas e que hoje já
percebemos o início de uma desestruturação desses papéis,
pois já começamos a notar a mulher não sendo destinada
apenas ao papel de dona de casa, mas de alguém que atua no
mercado de trabalho e, em relação ao homem, é de alguém
que possui sua responsabilidade, no que tange às despesas
familiares, mas que também contribui com os afazeres domésticos, apesar de isso ocorrer de uma forma privativa, no
sentido do homem, que atua como doméstico, sentir-se envergonhado perante os outros homens, devido a visão machista.
Dessa reflexão feita neste artigo, convém ressaltarmos
que os provérbios nos serviram como importantes objetos de
estudo para percebermos as representações sociais atribuídas aos papéis de gênero, percebendo como os discursos
revelam muito sobre o que pensa determinada sociedade e
como os atores sociais se relacionam. Vale destacar, também, que a contribuição teórica foi de fundamental importância para a compreensão sobre provérbios, fugindo do senso comum sobre esse assunto e adentrando, ainda que de
forma incipiente, numa discussão mais sistemática.
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REPRESENTAÇÕES LITERÁRIAS DO MASCULINO
ATRAVÉS DO FEMININO: UMA REFLEXÃO
COMPARATIVA
Katrícia Costa Silva Soares de Souza Aguiar1
Resumo: O presente trabalho busca investigar a representação do feminino nas obras Infância (1945), de
Graciliano Ramos, e Viva o povo brasileiro (1984), de
João Ubaldo Ribeiro, analisando a representação do
masculino através do feminino. Nesses enredos, estão, respectivamente, Mocinha e Maria da Fé, que
embora não sejam as protagonistas das narrativas,
em determinados momentos dos romances, ganham
destaque. Através dessas personagens, é possível
perceber diferentes representações do feminino, que
não se opõem, mas se afastam em diversos aspectos.
Pois, cada uma ao seu modo, se mostra revolucionária, rompendo com as determinações impostas por
uma sociedade patriarcal e falocêntrica.
Palavras-Chave:Infância. Viva o povo brasileiro. Feminino. Masculino. Sociedade.

LITERARY REPRESENTATIONS OF MALE THROUGH
WOMEN: A REFLECTION COMPARATIVE
Abstract: The present article intends to investigate
the representation of the feminine gender in books
Childhood — Infancia (1945), by Graciliano Ramos and
Long Live the Brazilian people — Viva o Povo Brasileiro
(1984), by João Ubaldo Ribeiro, analyzing how the representation of the masculine build up through the
feminine. In these plots are, respectively, Mocinha e
Maria da Fé, which are not the protagonist in the story, but they sometimes stand out in the novel.
Through this characters it is possible to notice differ1

Mestranda em Letras — Estudos Literários, pela Universidade Federal
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ent representations of feminine, which don’t conflict,
but differ in various aspects. For, each of them on
their way, showed themselves to be revolutionary,
breaking the decisions imposed by a patriarchal and
phallocentric society.
Keywords: Childhood. Long Live the Brazilian People.
Masculine. Feminine. Society.

Introdução
As mulheres estiveram e ainda estão à margem da cultura falocêntrica, vivendo durante esse período sob a opressão sexista, mesmo que em momentos se entreveja que elas
falam, nossa sociedade ainda não dá ouvidos as suas vozes.
Dessa época até os dias atuais, a sociedade vem passando
por significativas mudanças no que diz respeito ao espaço da
mulher, à sua visão sobre si mesma e à visão do homem sobre a mulher. Poderia se dizer, então, que as relações de gênero estão resolvidas, que hoje a mulher é independente, e
que a igualdade de gênero já foi alcançada, fazendo da dominação masculina e do patriarcado realidades passadas,
ultrapassadas e vencidas.
No entanto, percebe-se que assim como o mito da
democracia racial, que atinge o Brasil — fazendo com que o
preconceito continue presente, mas de uma forma velada e
pouco problematizada —, a ideia de que a igualdade de gênero já se estabeleceu é um equívoco. Haja vista, por exemplo,
a polêmica criada em torno de umas das maiores provas de
seleção da educação brasileira, o Exame Nacional de Ensino
Médio (ENEM), no presente ano de 2015, que pôs em discussão, não só na redação, mas também em questões da prova,
a construção do feminino na sociedade brasileira e a persistência da violência contra mulher.
Fatos como esse mostram que, ainda hoje, há vestígios
da arcaica concepção de poder e controle do homem sobre a
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mulher. Esse pensamento, embora retrógrado, ainda sobrevive. Portanto, esse é um assunto que ainda precisa ser discutido, uma vez que a desigualdade de gênero ainda está presente — em pleno século XXI —, em um país como o Brasil,
onde, inclusive, as mulheres são a maioria populacional.
Essas considerações preliminares impulsionam o desenvolvimento desse artigo, pois, tendo em vista que durante
muito tempo a mulher ocupou um lugar de inferioridade em
relação ao homem, mas que resquícios desse passado ainda
sobrevivem, analisar um texto literário que discuta tal problemática é de suma importância. Nesse sentido, este estudo
busca analisar a representação do masculino através do feminino nos romances Infância (1945), de Graciliano Ramos, e
Viva o povo brasileiro (1984), de João Ubaldo Ribeiro, já que,
ao discutir o feminino, o masculino é evidenciado e viceversa.
Gênero: uma construção social
A discussão presente aqui pauta-se em uma perspectiva de gênero, que não deve ser confundida com sexo. Por
isso, parte-se do pressuposto que gênero não é sexo ou uma
condição natural, “e sim a representação de cada indivíduo
em termos de uma relação social preexistente ao próprio
indivíduo e predicada sobre a oposição ‘conceitual’ e rígida
(estrutural) dos dois sexos biológicos” (LAURETIS, 1994, p.
211). Discutida com um pouco mais de clareza atualmente
(mas ainda não o suficiente, principalmente nas escolas),
essa ideia de gênero pode se dizer, talvez, que foi inspirada
na revolucionária concepção de Simone de Beauvoir na obra
O segundo Sexo, publicada pela primeira vez em 1949:
Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum
destino biológico, psíquico, econômico define a
forma que a fêmea humana assume no seio da
sociedade; é o conjunto da civilização que elabora
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esse produto intermediário entre o macho e o
castrado que qualificam o feminino (1980, p. 9).

Numa teorização da desconstrução do masculino —
que se aplica à discussão aqui proposta e está diretamente
relacionado ao pensamento de Simone de Beauvoir —, Sócrates Nolasco assevera que “se a anatomia não é um destino, ela é pelo menos um ponto de referência e confluência
das possibilidades de reconhecimento das múltiplas organizações subjetivas” (1995, p. 17). Pode-se dizer, então, que o
biológico não define o gênero ou limita a pessoa, mas proporciona a possibilidade de reconhecimento, ou seja, uma
possibilidade de escolha e não uma imposição. É possível
inferir, portanto, que o gênero não é um fato simples, natural
ou biológico, mas uma construção social.
Contudo, quando se fala de gênero, muitas vezes, associa-se exclusivamente, ou em um primeiro momento, ao
feminino. E, por conseguinte, ao feminismo, acarretando
numa terceira generalização: a de se acreditar que o movimento feminista propõe a oposição entre o homem e a mulher ou a superioridade do feminino sob o masculino. O que
não é real, como também não é o objetivo desse movimento,
pois isso só inverteria os papéis da sociedade patriarcal e não
faria com que a igualdade de gênero realmente acontecesse.
Reduzir o feminismo a isso, como muitos erroneamente fazem — por ignorância ou por perversidade — é não compreender que os movimentos sociais feministas exortam homens e mulheres à colaboração mútua e à tolerância, lutando
pelo fim da dominação masculina e do patriarcado, bem como quebrar o paradigma forjado pela modernidade do ambiente público e privado e a correspondência que o ambiente
privado é da mulher e o público do homem. Afinal,
A questão de gênero não se reduz a uma retórica da
diferença, ela nos coloca dentro do contexto
concreto, histórico e discursivo, da diferença.
Obviamente que seria ingenuidade pensar que uma
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“crítica de gênero” fosse resolver os nossos
problemas, problemas de uma “perfeita multi-étnica
e multi-miserável”, mas não seria uma abstração
dizer que a crítica feminista fornece elementos para
se pensar as questões não examinadas das diferenças
intra-nacionais e das exclusões no campo da
literatura e da cultura em geral (SCHMIDT, 2002, p.
39).

Por isso, discutir gênero significa também debater sobre o masculino. Aliás, é, na verdade, problematizar o social.
Isso porque, na medida em que a construção do gênero acontece em sociedade, através das relações humanas, o masculino e feminino se transformam e se influenciam mutuamente. Envolvendo, dessa maneira, a sociedade de modo mais
amplo.
Gênero, literatura e sociedade
A situação, não se movimentando em sentido único,
deve influenciar a expressão.
Frantz Fanon

Segundo Lúcia Osana Zolin (2005), os anos de 1980
marcam o surgimento, ou melhor, a consolidação dos estudos de crítica feminista no Brasil dentro da academia ou universidades. Foi a partir dessa década, que as pesquisas nessa
área começaram a ganhar destaque e o tema passou a ser
considerado objeto legítimo de investigação. Desde então,
“a crítica feminista tem gerado conhecimentos
significativos sobre os processos de constituição da
nossa identidade literária e cultural, a partir do
resgate de textualidades silenciadas na historiografia
literária e na história do pensamento brasileiro”
(SCHMIDT, 2002, p. 36).

Como consequência de tais estudos e do novo lugar
que a mulher ocupa na sociedade — haja vista que as mulheres não são mais as mesmas de antes, pois já reivindicam seu
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espaço na sociedade, buscando a ampliação dos seus direitos
políticos, adquiridos no princípio do século XX —, ela vai ocupando, também, um novo espaço na literatura. Desse modo,
enquanto fenômeno estético orientado a partir das experiências pessoais, sociais e culturais do ser humano, a Literatura
percebe que a mulher sentimental do século XVIII — concepção construída pelo homem —, considerada socialmente
inferior por viver sempre no ambiente doméstico, e a castrada do século XIX, vista como intelectualmente menor, mesmo que muitas já escreviam, embora sendo silenciadas em
revistas, almanaques e livros da imprensa religiosa, não dão
mais conta de representar a mulher do século XX.
Assim, a partir do final do século XIX no Brasil e na
França, e desde o meado do século XIX na Inglaterra, a representação literária da mulher modifica-se. Ela já não é mais
uma personagem sem nome, vontade ou história, ou apenas
uma representação da passividade e sexualidade, uma reafirmação dos estereótipos culturais, mas um sujeito que
constrói sua própria história, fazendo suas próprias escolhas.
Essa nova representação literária da mulher e o crescimento
dos estudos de crítica feminista contribuíram de forma significativa para a desconstrução do caráter discriminatório das
produções de autoria feminina, uma vez que “o estereótipo
negativo, largamente difundido na literatura e no cinema,
constitui-se num considerável obstáculo na luta pelos direitos
da mulher” (ZOLIN, 2005, p. 182).
Contudo, essa alteração no panorama da representação literária do feminino suscita alguns questionamentos: a
representação do masculino acompanha essas mudanças? O
homem dos séculos XVIII e XIX, que acreditava ter controle
sobre a mulher, é o mesmo do século XX? Se à mulher cabia
um determinado papel social, o que competia ao homem?
Até onde os limites entre o feminino e o masculino se sustentam? Como isso se apresenta na literatura? Como isso se dá
socialmente? Considerando que literatura e sociedade se
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influenciam mutuamente e que os fatores sociais atuam concretamente na literatura, uma vez que “os valores e ideologias contribuem para o conteúdo da obra” (CANDIDO, 2006, p.
40).
Do mesmo modo que o feminino, o masculino também
possui seus estereótipos. Historicamente, construído e bem
delineado pela modernidade, homem e mulher ocupam papéis sociais que se opõem. Nesse sentido, se cabe a ela a
função da passividade e do lar, é obrigação dele ser ativo, ser
racional e viver na esfera pública, manter a família, pois é ele
o dono do dinheiro, ou seja, ele deve mandar e ela obedecer.
Se a mulher era educada para ser frígida, o homem recebia
uma educação em que a virilidade era uma característica
inerente à sua função social. Enquanto a mulher deveria ser
carinhosa e delicada, ao homem era terminantemente proibida qualquer demonstração de fragilidade, competindo a ele
a agressividade. À mulher, cabia o espaço doméstico, tendo a
responsabilidade de zelar por ele; ao homem, o trabalho para
sustentar a casa, sendo ele o provedor.
É possível perceber, então, uma universalização das
funções e dos espaços sociais de cada gênero, ou melhor,
uma delimitação a partir do sexo da pessoa, ignorando sua
individualidade e especificidades. Discutindo a esse respeito,
Nolasco (1995) questiona essas oposições rígidas, dizendo
que
A representação de homem que se apoia na
expressão de um desempenho viril, dominador e
possessivo deixa de ser legítima quando refere-se a
todo e qualquer homem. Por conseguinte, podemos
indagar se o argumento feminista é representativo
para toda e qualquer mulher (1995, p. 23).

A não compreensão da categoria de gênero implica
espontaneamente a sexualidade. Nesse âmbito, mais uma
vez, as generalizações e as universalizações — e com elas os
preconceitos — se estabelecem, opondo, novamente, o hoGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 173

mem e a mulher. Isso porque, “a identidade masculina está
associada ao fato de possuir, tomar, penetrar, dominar, se
necessário pela força. A identidade feminina, ao fato de ser
possuída, dócil, passiva, submissa” (BADINTER, 1993, p. 99).
Logo, ao passo que feminilidade foi se relacionando ao fato
de ser passiva e submissa, a masculinidade também foi sendo
sedimentada por uma concepção de homem como sinônimo
de bravura, força, poder e dominação.
Por isso, discutir gênero não se reduz a discutir o feminino e/ou o masculino, já que significa ainda, debater acerca
das problemáticas sociais de um modo mais amplo e crítico,
pois como afirma Jane Flax (1991):
A não ser que vejamos o gênero como relação social,
e não como oposição de seres inerentemente
diferentes, não seremos capazes de identificar as
variedades e limitações de diferentes poderes e
opressões de mulheres (ou de homens) dentro de
sociedades específicas (FLAX, 1991, p. 246).

Visto que falar de gênero é falar da sociedade, das relações sociais, os estudos das relações de gênero não devem
se limitar ao feminino e ao masculino ou às diferenças entre
um e outro. Aliás, no que concerne a tais pressupostos, nos
romances Infância e Viva o povo brasileiro, os respectivos escritores Graciliano Ramos e João Ubaldo Ribeiro não problematizam apenas as relações de gênero, contudo vão mais
além, uma vez que, nessas narrativas, a questão de gênero
está relacionada também às desigualdades de classes.
Mocinha e Maria da Fé: entre imposição e revolução
Eu sei que são apenas palavras, mas mesmo assim
(emociono-me como se essas palavras enunciassem
uma realidade).
Roland Barthes
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Em Infância (1945) e em Viva o povo brasileiro (1984),
Graciliano Ramos e João Ubaldo Ribeiro constroem personagens femininas que, de modo geral, recebem pouco destaque
nos enredos, podendo ser consideradas secundárias e até
passarem despercebidas por um leitor desatento. Dentre
elas, estão, respectivamente, Mocinha e Maria da Fé, que não
são protagonistas, mas no desenrolar da narrativa, vão sendo
apresentadas e tomam parte do enredo. Uma leitura mais
crítica dessas personagens permite perceber diferentes representações literárias de gênero.
O livro Infância, texto formado contos que compõem
capítulos independentes, que podem ser lidos sem uma sequência obrigatória, é considerado um livro de memórias do
próprio Graciliano Ramos. Nele, a personagem Mocinha,
também nomeada de minha irmã natural, é apresentada pelo
narrador criança, desde o início da obra, através de sua beleza: “um vulto de menina bonita, minha irmã natural” (RAMOS, 1978, p. 14). Ele diz mais adiante que ela tinha uma:
“cabeleira negra, beiços vermelhos, olhos provocadores”
(RAMOS, 1978, p. 25) e pela primeira vez, fala seu nome:
“Julgo que aguentamos cascudos por não termos a beleza de
Mocinha” (RAMOS, 1978, p. 25).
Contudo, a personagem Mocinha, que várias vezes é
apresentada sem nome e sem identidade, só recebe projeção
no quinto conto da obra, intitulado “Minha irmã natural”. A
partir daí, o narrador conta com mais detalhes a posição e
função que ela ocupa na família, ressaltando novamente a
sua beleza, mas, agora, apresentando uma moça aparentemente frágil e oprimida:
Era branca e forte, de olhos grandes, cabelos negros,
tão bonita que duvidei ser do meu sangue. Parece
que não queriam tomar conhecimento dela.
Aferrolhavam-na em camarinha tenebrosa. Natural:
sempre tivemos camarinhas úmidas, tristes, seguras,
fechadas, para as mulheres. Sentava-se a um canto
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da mesa, rezava, comia de cabeça baixa. O
constrangimento devia torturá-la, pois no quintal, na
cozinha, no alpendre, ria, cantava, entendia-se com
Rosenda lavadeira. Do corredor para a sala de visitas
encolhia-se,
reprimia
expansões,
anulava-se
(RAMOS, 1978, p. 159).

Nesse momento da narrativa, fica claro para o leitor
que Mocinha se trata de uma filha bastarda, fruto de um relacionamento do pai do menino antes do casamento. É uma
pessoa que vive com a família, mas que não faz parte dela,
sendo considerada um peso para o pai, vítima de “agouro”
ruim, como destaca o narrador, e tratada como uma estranha
à família.
Desde o início do conto, Mocinha, nome que colabora
para a imagem de uma jovem frágil e pura, parece contribuir
para a construção de um estereótipo feminino, pois primeiro
é atribuída a ela características físicas que fazem dela um
objeto desejo. Depois, é apresentada como uma pessoa subjugada pela família, principalmente pelo pai. Por conseguinte, é descrita como uma moça religiosa e frequentadora da
igreja: “E as exigências do espírito satisfaziam-se com missas, novenas, terços de maio” (RAMOS, 1978, p. 159). E como
não podia deixar de ser, “Na verdade, Mocinha era meio analfabeta” (RAMOS, 1978, p. 159), uma jovem sem instrução e
conhecimento e muito prendada que “bordava palmas e flores, engomava saias” (RAMOS, 1978, p. 162) e é claro, dependente e controlada por uma figura masculina. Conquanto, esse estereótipo feminino não se aplica apenas a
personagem Mocinha, mas a quase totalidade das mulheres
do livro:
Tia Dona arranjara um casamento infeliz, enviuvara,
tuberculosa, com duas filhas. Tia Josefa envelhecia
longe, solteira. Tia Jovinaenvelhecia também, e ainda
envelhece, coxa e triste, em companhia da última de
minhas irmãs naturais. Meu pai distribuía migalhas a
176 | Gênero, corpo e performance

essas pobres. Continuaria a sustentar Mocinha,
contanto que ela procedesse direito, vivesse calma,
na gaiola e na moral (RAMOS, 1978, p. 162).

Diante dessa construção narrativa, o leitor parece estar
diante de uma representação literária típica da mulher dos
séculos XVIII e XIX, que é oprimida por uma sociedade falocêntrica e patriarcal e que se mostra submissa e conformada.
Porém, Mocinha se rebela, não aceita mais ser controlada
pela família. E assim, quando se apaixona por um rapaz, mas
tem seu casamento proibido pelo pai, que não queria arcar
com as despesas do matrimônio, ela foge, surpreendendo a
todos, inclusive o leitor, que percebe, então, que Mocinha
não é uma mulher tão passiva quanto a narrativa leva a acreditar. Pois, do seu modo, rompe com o sistema, decidindo
não viver mais “na gaiola e na moral”.
Diferente de Mocinha em Infância, Maria da Fé, desde
o primeiro momento em que é apresentada no romance, Viva
o povo brasileiro, já é caracterizada como uma pessoa forte.
Ao nascer, ela é descrita como “uma menina tão forte, de
choro tão estridente” (RIBEIRO, 2007, p. 277). A inteligência
também é um atributo da personagem desde criança, característica que impressionava a todos. Mas, além disso, ela
também é apresentada como uma garota de atitude e vontade própria: “a moleca tinha inteligência, tinha tutano, aquilo ia ser da pá virada, azougue mesmo” (RIBEIRO, 2007, p.
322). Na medida em que vai crescendo, ela se torna “uma
mulher jovem, alta e fortíssima” (RIBEIRO, 2007, p. 472).
Ainda jovem, quando estava sendo criada pelo Nego
Leléu — que adota a menina como neta, proporcionando a
ela uma vida confortável, uma educação e uma formação em
escola interna —, Maria da Fé contraria a vontade e a autoridade (masculina) do avô e desiste da educação formal para
conhecer sua origem negra. E como Mocinha, foge, mas para
viver com os semelhantes da sua mãe, os negros e menos
favorecidos, lutando pelos direitos interesses desses e transgredindo as regras sociais impostas.
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E assim, mesmo sendo mulher e mulata, características que a marginalizavam, Maria da Fé, desde cedo, se mostra transgressora das regras que lhe impunham. E quando
adulta, se torna uma revolucionária, lidera revoltas, desafiando o poder dominante para fazer parte, ao lado de outras
mulheres e homens, da Irmandade do Povo Brasileiro, um
grupo organizado para defender os interesses e direitos do
povo excluído. Por estar à frente dessas lutas, Maria da Fé se
torna heroína do povo, passa a ser caracteriza, então, como
“uma grande mulher guerreira” (RIBEIRO, 2007, p. 321). E por
isso, é perseguida pela elite dominante e pelo exército.
Ademais, até quando se apaixona, Maria da Fé, mais
uma vez, rompe o estereótipo da mulher, que é considerada
passiva, romântica, submissa e dependente, especialmente
quando se trata de uma relação amorosa. No entanto, ao
envolver-se amorosamente com Patrício Macário, militar que
comandava uma expedição que buscava capturá-la, Maria da
Fé se abdica do relacionamento, acreditando que seria um
amor impossível, pois a sua prioridade era lutar por seus ideais e defender o povo, acima, inclusive, da sua felicidade amorosa. Pois como ela disse ao amado, já havia “dado a alma
para o povo e não poder dar ela a seu homem” (RIBEIRO,
2007, p. 510).
E assim, novamente, Maria da Fé mostra-se uma mulher revolucionária, que rejeita o bom matrimônio, que para
muitas mulheres, principalmente naquela época e contexto,
significava o único meio de elevação social, para seguir o seu
caminho, ser sujeito da sua história. Defendendo, como for
preciso, aquilo em que acredita, pois “como vem escrito no
seu nome, ela continua acreditando que um dia vai vencer,
nem que não seja ela em pessoa, mas quem herde as ideias e
a valentia dela, que ela acha que são muitos” (RIBEIRO, 2007,
p. 520). Então, diferente de Mocinha, essa personagem, em
toda narrativa, é apresentada como uma mulher que não se
deixa subjugar em nenhum instante.
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Todavia, além das diferenças, muitas semelhanças podem observadas nessas duas personagens. Do mesmo modo
que Mocinha, Maria da Fé é uma filha bastarda, pois é fruto
do estupro de um barão com uma escrava. Por isso, também
é rejeitada pelo pai, perde a mãe e se vê sozinha no mundo.
Diante da situação de ausência da mãe e da rejeição do pai,
sem família, sem apoio e pertencentes a uma classe social
menos favorecida, Mocinha e Maria da Fé, cada uma ao seu
modo, buscam ser sujeitos de suas vidas. Mesmo que Mocinha pareça ser, no primeiro momento ou em uma leitura
superficial, uma mulher frágil e conformada, ela também se
mostra revolucionária como Maria da Fé. É protagonista de
uma revolução pessoal e individual, mas que não deixa de ter
um impacto social, pois rompe com a história de submissão
das mulheres de seu contexto. E por isso, não menos importante que a revolução social de Maria da Fé.
Considerações finais
Através das representações femininas de Mocinha e
Maria da Fé, diferentes em muitos aspectos, mas próximas
em outros, Graciliano Ramos e João Ubaldo Ribeiro questionam o que é socialmente institucionalizado como o comportamento da mulher, criticam um sistema social e ideológico
patriarcal e falocêntrico, que oprime e subjuga a mulher. Isso
porque, através do feminino, esses autores constroem uma
crítica ao patriarcado, que só pode ser engendrado pelo homem, pelo masculino, e, apesar da diferença cronológica
entre as obras Infância e Viva o povo brasileiro —1945 e 1985,
respectivamente —, a representação do masculino pouco
muda, uma vez que o sistema patriarcal que oprime Mocinha
é o mesmo que marginaliza e persegue Maria da Fé.
Nessa perspectiva, na primeira obra, não só o caráter
do pai é posto em cheque através do tratamento que ele dá a
filha, mas também sua masculinidade. E com isso, o masculino de um modo mais amplo e crítico:
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Ao levantar-se e antes de encafuar-se no quarto
sombrio, que tinha apenas uma abertura, Mocinha se
aproximava de meu pai, cochichava rapidamente. Ele
rosnava uma benção, afastava se carrancudo. Aquilo
era um dever, dever tradicional que o lisonjeava e
diminuía. Provavelmente a situação do negócio (gado
a morrer, pano barato na prateleira) não lhe permitia
engendrar filhos em muitas barrigas, fortalecer-se
com o trabalho deles. Reprodutor mesquinho,
sujeitava-se à moral comum — e naquela bênção
engrolada ao amanhecer e ao cair da noite havia a
confissão de que lhe faltava o direito de cobrir muitas
mulheres, gerar descendência numerosa. [...]
Mocinha não representava utilidade. Valor
estimativo, de origem pecaminosa. E meu pai tentava
convencer os outros de que ela não existia (RAMOS,
1978, p. 160).

Ao apresentar um personagem que se sente diminuído
por ter espalhado poucos filhos no mundo, é possível perceber uma crítica de Graciliano Ramos ao estereótipo masculino de macho alfa reprodutor. Que também é uma crítica
social, pois o pai sentia-se limitado de exercer essa sua “obrigação” por sua condição econômica. Sem perder de vista,
ainda, que a figura paterna apresentada no romance é o próprio pai do Graciliano Ramos, considerando que a obra é um
texto autobiográfico, no qual a infância do autor é contada
literariamente.
Diferente do pai de Mocinha, que não detinha prestígio
social e bens, o pai de Maria da Fé era um barão, que além de
homem e rico, era branco. Sendo branco, senhor e homem,
tinha o direito de dormir com muitas mulheres, elas consentindo ou não, pois vivia em uma sociedade dirigida por um
sistema social e ideológico patriarcal, coronelista e militarista, do que qual ele fazia parte e comandava.
Na caracterização desse personagem, a sua superioridade é associada a sua masculinidade, exposta de modo sim180 | Gênero, corpo e performance

bólico, em que a sociedade falocêntrica hegemônica é criticada. Isso porque, quando se faz referência ao poder que o
barão possui, é sempre por associação ao seu falo: “E não só
na Antônia mijava ele, ele mijava em tudo, sentia que podia
mijar em tudo o que quisesse, podia fazer qualquer coisa que
quisesse” (RIBEIRO, 2007, p. 101). Mais adiante na narrativa,
essa associação novamente acontece:
Sopeou os ovos, esboçou um meio sorriso e, fazendo
uma expressão que sabia que jamais faria diante de
qualquer pessoa, nem mesmo diante do espelho,
começou a masturbar-se à janela, mal podendo
conter a vontade de gritar e urrar, pois que se
masturbava por aquilo que era infinitamente seu, os
negros, as negras, as outras pessoas, o mundo, o
navio a vapor, as árvores, a escuridão, os animais e o
próprio chão da fazenda (RIBEIRO, 2007, p. 325).

Desse modo, nesses textos, a questão de gênero não
se dá apenas em uma perspectiva feminina ou masculina,
mas em ambas, como também não se limita a isso. Pois, a
questão social é problematizada através da questão de gênero, mesmo que de modo diferente, porque se o fato do pai
em Infância não dispor de muitos bens, limitando-o enquanto
homem de exercer sua obrigação de macho alfa reprodutor;
a riqueza possibilita que a hegemonia masculina se solidifique em Viva o povo brasileiro. Sem se esquecer, ainda, que
Mocinha e Maria da Fé sofrem não só por serem mulheres,
mas também por sua origem, ambas consideradas filhas bastardas.
E assim, apesar livro Infância, e mais especificamente o
conto “Minha irmã natural”, parecer tratar de uma história
familiar contada por uma criança que discute apenas o feminino, ele, na verdade, problematiza o masculino através da
representação do feminino. E mais que isso, discute um sistema social de modo mais amplo e crítico, como também
acontece na obra Viva o povo brasileiro, que ao representar a
luta de classes corporificada em uma figura feminina, proGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 181

blematiza a sociedade falocêntrica hegemônica através da
figura paterna.
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SOB TEUS SEIOS EMPINADOS: OS CAMINHOS DOS
ARDIS FEMININOS NO RAMO SÍRIO DAS MIL E UMA
NOITES.
Pedro Ivo Dias Secco1
Resumo: Este trabalho propõe uma leitura das imagens de sexo e sedução no grupo de manuscritos do
ramo sírio das Mil e uma noites, o mais antigo de que
se tem notícia. Usando como base as personagens
femininas, a leitura divide o livro em dois grupos: o
primeiro de mulheres sensuais e ardilosas, e o segundo de mulheres virtuosas e heroicas. Mas a análise
presente se deterá mais no primeiro grupo. A discussão pretende relacionar essas imagens de sexo e sedução à composição literária do livro, e aos eventuais
propósitos do autor anônimo veiculados pela voz da
narradora Šahrāzād.
Palavras-Chave: Literatura árabe. Literatura erotica.
Literatura medieval.

UNDER YOUR PERKY BREASTS: THE WAYS OF THE
FEMININE WILES IN THE SYRIAN BRANCH OF THE
ARABIAN NIGHTS
Abstract: This study proposes an interpretation of the
sexual and seduction images from the group of manuscripts of the Syrian branch of The Thousand and
one Nights, the oldest one. Based on the feminine
characters, the interpretation divides the book in two
groups of women: the first one with sensual and artful women, and the second one with virtuous and heroic women. But the analysis will pay more attention
to the first one. The discussion aims to connect the
sexual and seduction images to the literary composi1
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tion of the book, and to the possible purposes of the
anonymous author through the voice of Šahrāzād.
Keywords: Arabic literature, erotic literature, medieval literature.

Introdução
O leitor que se aventura nas Mil e uma noites de histórias de Šahrāzād se depara com um número muito grande de
personagens femininas, sobretudo no ramo sírio do livro — o
grupo de manuscritos mais antigo, contendo apenas 282
noites. Nesses manuscritos encontramos um grupo de mulheres, colocadas na primeira parte do livro, que chama a
atenção por sua forte sensualidade: corpos esculturais, protagonistas de cenas orgiásticas, empreendedoras de ardis
sensuais para conseguirem o que querem. Ou seja, estamos
num mundo sensual e pérfido, onde reina uma vontade própria de mulheres conscientes da atração provocada por seus
corpos, e que usam isso como arma para alcançar suas vontades. Claro que este não é o único grupo de mulheres do
livro, e cabe ao atento leitor cervantino, o “desocupado leitor”2, questionar quais os grupos de mulheres do ramo sírio, e
por que as sensuais e ardilosas estão na primeira parte do
livro; afinal de contas, elas não estão ali soltas ao bel-prazer
de um autor sem pretensões. A seguir, oferecemos uma leitura interpretativa das imagens de sedução, sexo e intrigas
das Mil e uma noites, que renderam à obra o título de “monumento do mujūn3 e do erotismo árabe”, nas palavras de
2

O desocupado leitor é aquele a que se refere Miguel de Cervantes no
prólogo do Dom Quixote. Seria um leitor que, por estar desocupado, lê
atentamente o texto, faz proposições, indagações, vai além do
material meramente escrito.
3
Mujūn é o erotismo árabe falado. Não se consuma nenhuma cena
explícita, pois neste gênero não se deve passar da própria imagem da
fala. Fala-se de sexo e de intenções sexuais de um modo agradável,
aproximando-se do humor libertino.
186 | Gênero, corpo e performance

Abdelwahab Bouhdiba (2006, p. 172), contrastando com a
tão conhecida imagem de repressão sexual do mundo islâmico atual.
Primeiro há que se fazer uma breve explicação da genealogia do livro, e trazer ao leitor não familiarizado com as
Noites a noção de divisão dos manuscritos.
As origens do livro remontam a um fabulário persa, do
qual não restam senão menções feitas por antigos livreiros,
como o grande Annadīm em seu Fihrist (um catálogo das
obras publicadas até a época do autor, no século X). Annadīm
fala de uma obra chamada Hazār Afsān, um fabulário persa,
cuja tradução seria “mil fábulas”. Mas, como dito, dessa obra
não restam senão as menções a ela feitas. Annadīm não especifica a data desse livro, mas remonta suas origens ao Império Sassânida, entre os séculos III e VII.
Posteriormente, na linha cronológica, há os restos de
um manuscrito do século IX, chamado Livro das mil noites,
encontrado pela pesquisadora iraquiano-americana Nabia
Abbott. Como seria de esperar, esses restos são muito lacunares, bastante danificados, e contêm apenas vinte linhas
pouco esclarecedoras, e que foram alvo de um estudo de
fixação árduo por parte da pesquisadora (ABBOTT, 1949, p.
129-164).
O manuscrito mais antigo, inteligível e coerente de que
se tem notícia seria o do ramo sírio, que possui apenas 282
noites, não correspondendo àquilo que se pretendia o título
de mil e uma. Tal manuscrito seria, como supõe o scholar
iraquiano Muhsin Mahdi (1995), do século XIV. No século XVII
temos um outro ramo de manuscritos, o egípcio, ainda não
contendo senão 870 noites, como anota Hermann Zotenberg
(1888). Só no início do século XVIII o livro passa a ter o número de noites correspondente a seu título, e isso na tradução
francesa de Antoine Galland; em árabe, existe, de finais do
século XVIII, o manuscrito de um escriba cairota, apesar desse último pular da noite 909 para a 1000.
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Assim, ao longo dos séculos o livro foi se compondo e a
imagem que temos da história dessa composição é lacunar,
sobretudo pela falta de muitos dos suportes escritos do livro.
Tendo em vista esses diversos momentos de composição, e suas diferentes épocas e localidades, escolheu-se como base para a presente análise o ramo sírio, ou seja, aquele
mais antigo de que se tem notícia, editado pelo scholar iraquiano Muhsin Mahdi (1984) e traduzido por Mamede Jarouche ao português nos dois primeiros volumes de sua tradução
das Noites (2005). A escolha se deu seguindo aquilo que
Mahdi (1995, p. 8-9) propõe quando diz que o primeiro ramo
sírio tem histórias relativamente homogêneas, e que as tentativas posteriores de completar o livro inseriram nele histórias das mais variadas fontes e características, quebrando
essa homogeneidade do ramo sírio. Claro que não há que se
excluir a importância nem a autenticidade do ramo egípcio,
como fez Mahdi, ato que Jarouche (2012, p. 14-15) criticou.
Mas seguiremos aqui o ramo sírio, uma vez que nele notamos
uma certa homogeneidade temática, que, ao que tudo indica, fazia parte dos propósitos do autor anônimo. A interpretação dessas intenções será feita aqui a partir justamente das
figuras femininas e de seus ardis sensuais.
O enredo das Mil e uma noites se deflagra a partir de
um prólogo-moldura. Esse prólogo conta a história de um rei
sassânida, Šāhriyār, que, ao ser traído pela esposa, e sabendo
que anteriormente o irmão fora traído pela esposa também,
conclui que todas as mulheres são pérfidas e ardilosas, e decide se casar com uma mulher por dia, passando a noite com
ela e matando-a ao amanhecer. Šāhriyār põe em pr|tica esse
plano, e empreende um verdadeiro genocídio feminino. Até
que um dia, para conter a carnificina, a filha mais velha do
vizir de Šāhriyār, chamada Šahrāzād, oferece-se como esposa para o rei. Šahrāzād não toma essa decisão de forma abrupta, nem suicida. Na verdade ela planeja um ardil que
acabará com a carnificina feminina. A jovem arma uma situa188 | Gênero, corpo e performance

ção ao lado do rei para lhe contar histórias durante a noite.
Mas ela interrompe a história ao amanhecer, oferecendo ao
rei contar seu final na noite seguinte, caso ele lhe conceda
mais um dia de vida. O rei aceita, vai aceitando, e vai se
prendendo na teia narrativa de Šahrāzād, entregando-se à
magia de suas histórias ao longo de mil e uma noites. Quando isso acontece pela primeira vez, há um congelamento do
prólogo-moldura, e praticamente nada mais acontece na
história de Šāhriyār e de Šahrāzād. Tudo o que vemos são as
diversas histórias que a narradora vai contando ao rei. Histórias que geram outras histórias internas: um personagem
conta uma narrativa para outro personagem, e dentro dessa
narrativa há um personagem que conta outra história para
outro personagem. Os níveis narrativos vão se aprofundando, depois vão voltando até chegar novamente a Šahrāzād,
que encerra a história e começa outra, que por sua vez terá
mais histórias encaixadas. No meio dessas multi-narrativas,
encontramos as personagens femininas sensuais e ardilosas,
que mostram a Šāhriyār que sua ideia de que todas as mulheres são pérfidas estava correta. Há um determinado ponto da
história, porém, em que isso se modifica drasticamente, e as
mulheres deixam de ser ardilosas e dão lugar a mulheres heroicas, generosas, e sem maldade. Mas essa relação será
melhor analisada ao final deste trabalho, depois de bem discutidas as mulheres sensuais.
Feito esse prólogo, enveredemos, pois, nos caminhos
desses corpos femininos, deixando-nos seduzir pelo aroma
de almíscar de seus seios empinados. Mas antes é preciso
delimitar quais mulheres serão analisadas aqui. Escolheramse aquelas que possuem algum tipo de relação amorosa, e
que efetivamente agem dentro da história onde aparecem,
mudando ou determinando o curso de tal história — afinal de
contas, o foco da análise é a sensualidade feminina e sua
utilização em proveito próprio. Excluíram-se mulheres como
a ogra da história “o filho do rei e a ogra”, nas noites 15 e 16,
já que ela não empreende nenhuma relação amorosa, ou a
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mulher morta e moribunda da história “as três maçãs”, entre
as noites 69 e 72, que não passa de vítima das mentiras de
outra personagem, não chegando a agir efetivamente. As
ifritas4que não possuem relações amorosas também foram
excluídas da análise.
Dentro dessas relações o número de mulheres analisadas até a noite 282 do ramo sírio foi de 21, das quais 18 agem
com ardis e 3 não possuem nenhuma ação maldosa nem ardilosa. Vejamos de perto cada uma das mulheres ardilosas, e se
elas usam ou não os atributos físicos para empreender seus
ardis.
Mulheres ardilosas, criadoras de teias irresistíveis
A esposa do rei Šāhzamān
A primeira mulher a mostrar seus ardis nas Mil e uma
noites não aparece numa história de Šahrāzād. Na verdade
ela aparece no próprio prólogo-moldura, e é uma das precursoras das atitudes ardilosas femininas.
Como dito anteriormente, o rei Šāhriyār possui um irmão, que também é governante: Šāhzamān é o sultão de
Samarcanda, e mora longe de Šāhriyār. Saudoso de
Šāhzamān, Šāhriyār lhe envia um convite para ir visit|-lo. O
sultão de Samarcanda aceita o convite e se prepara para a
viagem, deixando seu lugar oficial. Quando Šāhzamān retorna ao palácio para se despedir de sua esposa, encontra-a
dormindo abraçada a um dos rapazes da cozinha.

4

Ifrits e ifritas são seres fantásticos do imaginário árabe clássico,
habitantes do deserto, criaturas sobre-humanas e malignas, que
armam contra os seres humanos por maldade ou por diversão. Uma
tradução aproximada do termo para o português seria “gênio” e
“gênia”.
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A esposa de Šāhzamān empreende o ardil de esperar o
marido sair em viagem para traí-lo. Ela é bem lograda em seu
intento. Apesar de morrer com um golpe de espada do sultão
de Samarcanda, ela conseguiu o que queria com seu ardil: a
traição. Ou seja, estamos diante de uma mulher cujas características físicas não são descritas, mas que evidentemente
usa o corpo para o prazer sexual com o rapaz da cozinha.
Vale ressaltar uma interpretação apontada por Mahdi
(1995) e por Jarouche (2005), de que uma das classes de mulheres do livro seria a daquelas que alegorizam e prenunciam
a ruína. No caso da mulher de Šāhzamān, e, como veremos,
da mulher de Šāhriyār, a traição da mulher de um soberano
significaria o prenúncio da queda de poder desse soberano;
no caso, a iminente derrota do Império Sassânida — aqui
vista naturalmente em retrospectiva.
A relação de ataque ao poder fica realmente clara nas
seguintes falas de Šāhzamān: “mesmo eu sendo rei, o governante da terra de Samarcanda”, “mesmo eu sendo quem sou
aconteceu-me tamanha catástrofe” (Noites, v. 1, p. 40-41). A
traição da mulher é algo que fere a instituição imperial: ele é
homem de alto escalão, poderoso senhor de Samarcanda, e
uma traição feminina não poderia acontecer a alguém de sua
importância, e muito menos com alguém sem importância
alguma, conforme a hierarquização pressuposta na reflexão
amargurada desse rei.
A esposa de Šāhriyār
A próxima mulher ardilosa a mostrar seu poder nas
Noites também está no prólogo moldura, e é a causadora dos
atos homicidas de Šāhriyār. A esposa trai o marido com requintados ardis.
Quando o marido sai para caçar, a esposa organiza
uma orgia num pátio restrito do palácio: dez de suas servas
com dez escravos que estavam disfarçados de mulher, e um
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escravo negro, Masʿūd. É esse último que de fato a possui
sexualmente, depois de deixar seu esconderijo na copa de
uma |rvore. Ou seja, a mulher de Šāhriyār arma a traição
para acontecer em um lugar reservado, na ausência do rei,
com uma orgia de pessoas que chegam disfarçadas, e com
seu amante escondido em cima de uma árvore. Vemos toda a
cena de ocultamento e disfarce na construção do ardil da
traição.
Apesar de não ter descritas suas características físicas,
a mulher de Šāhriyār é muito sensual e seduz com seu andar:
“se requebrava (tataḫaṭṭar; à margem do manuscrito árabe,
Galland anotou em latim incedebat) como uma gazela de
olhos vivos” (Noites, v. I, p. 41). Além disso, o corpo e a sedução para atingir o intento ardiloso da traição são muito utilizados por ela: “então a mulher se riu e se deitou de costas, e
o escravo se lançou sobre ela” (Noites, v. I, p. 46). Seguindo
nas trilhas do corpo da esposa de Šāhriyār, vemos quando
Masʿūd lhe diz “o que você tem, sua arrombada?” (Noites,v. I,
p. 45), tratando-a de forma pejorativa e até violenta. Ademais, temos outra cena sexual entre Masʿūd e a rainha: “abriu-lhe as pernas, penetrou entre suas coxas e caiu por cima
dela” (Noites, v. I, p. 42).
Ou seja, vemos aqui uma mulher que é uma perfeita
conhecedora de seu corpo e da sedução que ele produz. Além
disso, usa um ardil estratégico e bem armado, com disfarces,
esconderijos e esperando a ausência do marido para realizar
uma verdadeira orgia. E novamente essa mulher consegue o
seu intento, embora perca a vida mais adiante. Ela queria
trair o marido, e consegue. Inclusive a cena é colocada diante
do leitor duas vezes, deixando bem claro que ela conseguiu.
Quanto às interpretações de Mahdi (1995) e Jarouche
(2005), vemos novamente o poder ameaçado pela traição da
esposa. Segundo Mahdi (1995, p. 128-131), quanto maior o
poder, maior ser| a traição. Šāhzamān est| hierarquicamente abaixo de Šāhriyār, e a traição que ele sofre é empreendida
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apenas pela mulher com o rapaz da cozinha. Já a traição que
Šāhriyār sofre é maior, num p|tio, com uma orgia. Vislumbramos novamente a ruína prenunciada pela traição: os poderosos governantes sassânidas sendo traídos pelas esposas,
como que predizendo a queda do império.
Mulher do ifrit
Essa mulher belíssima foi, contra a vontade, raptada
pelo ifrit. Por não querer estar com ele, ela o trai. Essa relação
nos é apresentada no prólogo-moldura: os dois reis irmãos,
desiludidos pelas traições que sofreram, saem pelo mundo
vendo se alguém sofre alguma traição maior que a deles. Eles
encontram essa situação, como veremos.
A mulher espera o gênio dormir, e chama os dois irmãos que estavam escondidos com medo da criatura. Ao
chamá-los ela faz uma chantagem, dizendo que, se não descessem para falar-lhe, ela acordaria o ifrit e pediria que os
matasse. Depois de discussão e chantagens, os dois reis irmãos descem da árvore. Nisto, a mulher “se deitou de costas,
ergueu as pernas e disse: ‘Vamos, comecem a copular e me
satisfaçam, senão eu vou acordar o ifrit para que ele mate
vocês’” (Noites, v. I, p. 47). Os dois irmãos a possuem, e eis
que ela lhes pede um anel de cada um. Com isso, mostra já
ter 98 anéis, de 98 homens com os quais ela traiu o ifrit.
Estamos, pois, diante de uma mulher ardilosa e sensual. Ela usa o corpo para conseguir seu intento. O ardil começa
quando ela espera o ifrit dormir, para chamar os dois irmãos.
Depois ela faz chantagem com eles, dizendo que acordaria a
criatura para que os matasse se eles não aceitassmem copular com ela. Além disso, ela usa o corpo, deitando de costas e
erguendo as pernas. Por fim ela mostra já ter feito isso com
98 homens. O ardil é maior que o das duas esposas dos dois
reis, e ela logra o que quer, conseguindo trair o gênio.
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Citando novamente Mahdi (1985, p. 129), vemos a hierarquia subindo e a traição se elevando em grau também. O
gênio é mais poderoso que os dois irmãos, e a traição que
sofre é proporcionalmente maior também.
Por fim, vale citar uma frase dessa ardilosa mulher, que
resume os atos de todas aquelas ardilosas como ela: “quando
a mulher deseja alguma coisa, ninguém pode impedi-la” (Noites, v. I, p. 48).
Esposa do mercador com o papagaio
Os reis irmãos são traídos, viajam para ver se alguém
pode sofrer uma traição pior que a deles, e constatam que
sim. Šāhriyār volta ao pal|cio e empreende seu genocídio
feminino, como vimos anteriormente. Šahrāzād então entra
em cena, casa-se com o rei e começa a contar suas histórias.
Sairemos agora do prólogo-moldura e nos deixaremos seduzir pelas belas e intrigantes histórias dessa narradora.
A primeira mulher ardilosa das narrativas sem fim de
Šahrāzād é a esposa do mercador. Comecemos pela descrição física dessa mulher, detalhada por Šahrāzād: “bela, formosa, esplêndida e perfeita” (Noites, v. I, p. 82). Tão perfeita
quanto ela resulta seu ardil, como veremos.
A mulher do mercador aparece na noite 14, e monta
um ardil para enganar o marido e conseguir traí-lo quando
ele não está em casa. Mas o marido, desconfiado, compra um
papagaio para ficar de olho na mulher e contar para ele se ela
o trai. De fato o papagaio flagra a traição, e delata a mulher
para o marido desconfiado. A mulher é então castigada pelo
marido. Mas nisso ela monta outro ardil: ela simula uma chuva durante a noite, fazendo o papagaio acreditar que realmente estava chovendo. O papagaio então conta para o
mercador sobre a chuva, e esse, sabendo não ter havido chu194 | Gênero, corpo e performance

va alguma, se irrita com o papagaio, supostamente mentiroso, e o mata.
A mulher bela e perfeita consegue seu intento: trai o
marido e, quando é delatada, engana o papagaio para que
ele pareça um mentiroso. O papagaio acaba morto, e o marido acreditando que ela não o havia traído, mas sim que tudo
fora uma mentira do pássaro.
Mais uma mulher ardilosa, que consegue o que quer,
para agir com traição e em proveito próprio.
Esposa do rei das ilhas negras
A descrição física dessa mulher é bastante atraente:
“jovem de porte gracioso e faces brilhosas, de qualidades
perfeitas, os olhos pintados com kuḥl” (Noites, v. I, p. 93). O
ardil empreendido por ela é sofisticado: ela é casada com o
rei das ilhas negras, e todas as noites seda o marido, fazendoo dormir, e depois sai para traí-lo com um escravo negro.
Esse ardil é bem logrado.
Mais adiante o marido descobre a traição e vai atrás
dela para averiguar. Ele então a vê com o escravo bêbado,
brigando com ela. Aqui ela usa do corpo para copular com o
escravo, fazendo-o parar de brigar com ela, deitando-se nua
com ele. E ela consegue novamente o que quer.
O marido, irritado com a situação, golpeia o escravo
com uma espada, aleijando-o. Num ato de vingança a esposa
enfeitiça o rei das ilhas negras, petrificando a parte inferior
de seu corpo.
Essa feiticeira é, portanto, sensualíssima, e consegue o
que quer ora sedando o marido, ora seduzindo o escravo com
o toque nu de seu corpo.
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As três jovens de Bagdá
Trataremos das três jovens conjuntamente, afinal, o
ardil empreendido por elas é em conjunto. São três irmãs que
ocupam um grande número das noites de narrativas de
Šahrāzād, da noite de número 28 { de número 69. As descrições físicas das três são detalhadíssimas, e o ardil por elas
empreendido é a imagem mais báquica do livro, ou melhor, o
exemplo mais claro de mujūn.
Comecemos pela descrição da primeira jovem, a compradeira, na noite 28:
Olhos negros, franjas e pálpebras longas com cílios
cuidadosamente alongados; suas partes eram
delicadas e perfeitas suas características, conforme
disse a seu respeito um dos que a descreveram: “Sua
cintura carregava um traseiro censurável, que tanto a
mim como a ela oprimia: eu, quando nele pensava,
morria, e ela, pelo peso, para levantar-se sofria”
(Noites,v. I, p. 110).

A segunda jovem, a porteira, é assim descrita, na noite
29:
Era uma jovem de boa estatura, seios empinados, de
formosura, beleza, elegância, perfeição e esbelteza;
sua fronte parecia ter o brilho da lua cheia; seus olhos
imitavam os das vacas selvagens e das gazelas; as
sobrancelhas eram como a lua no mês de šaʿbān; as
faces pareciam papoulas; a boca, o sinete de
Salomão; seus labiozinhos vermelhos eram como
ouro puro; os dentinhos, como pérolas engastadas
em coral; o dorso, como uma torta oferecida ao
sultão; o peito, como uma fonte com jatos d’|gua; os
seios, como duas enormes romãs; a barriga tinha um
umbigo que cabia meia taça de ungüento de benjoim;
e uma vagina que parecia cabeça de coelho com as
orelhas arrancadas (Noites, v. I, p. 113).
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E, por fim, na mesma noite de número 29, temos a
descrição da terceira irmã, a dona da casa:
Uma jovem de luminosa figura, agradável semblante,
caráter filosófico numa aparência como a da lua,
olhos babilônicos, sobrancelhas em forma de arco,
silhueta na forma da letra alif, hálito de âmbar,
labiozinhos açucarados e cintura soberba. Ela fazia o
sol iluminado se envergonhar, e parecia uma estrela
brilhando no alto, ou um pavilhão de ouro, ou uma
noiva desvelada, ou um peixe egípcio na fonte, ou um
rabo de carneiro numa tigela de sopa de leite (Noites,
v. I, p. 113-114)

Pois bem, vemos aqui descrições pormenorizadas de
corpos perfeitos, sensualíssimos, cheios de erotismo pulsante. E essas três jovens são as que, com certeza, melhor usam
seus corpos para conseguirem aquilo que querem: o prazer.
Depois de a primeira jovem, a compradeira, introduzir o carregador de Bagdá na casa das três, e depois de elas montarem um banquete de embriaguez etílica e erótica, as três,
uma a uma, vão se despindo, e entrando numa piscina, e
depois sentando no colo do carregador. Ao sentar no colo
dele, apontam para a própria vagina, perguntando-lhe o nome do órgão. Ele elenca uma vasta gama de nomes para o
órgão sexual feminino, e a cada nome que diz, recebe um
safanão ou um beliscão de cada uma das jovens, e elas se
divertem e riem ao bater nele. Isso acontece com cada uma
das três. Depois o carregador faz a mesma coisa com o seu
órgão, e elas se divertem mais ainda.
Vale ressaltar algo nessa cena. Cada uma das jovens
vai estapeando o carregador enquanto ele fala nomes para a
vagina, e no final, cada uma dá um nome para o próprio órgão. A primeira o nomeia de “manjericão das pontes”, a segunda de “sésamo descascado”, e a terceira de “pensão de
Abū Masrūr”. O carregador nomeia seu órgão sexual de “burro destruidor”, concluindo que “Ele pasta o manjericão das
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pontes, devora o sésamo descascado e entra e sai da pensão
de Abū Masrūr” (Noites, v. I, p. 120).
Por mais que a cena acima citada seja fortemente sensual e erótica, não há em momento algum a consumação do
ato sexual entre eles. Há um banquete erótico para os olhos e
para as palavras, e o máximo de troca de toques entre os
corpos são beliscões, mordidas ou tapas. Mas sexo mesmo
não ocorre nessa cena. Ora, o intento das três jovens era se
divertir e se banquetear, e elas o conseguem, através da sedução visual e verbal feita ao carregador.
Estamos aqui diante de um exemplo belo de mujūn.
Nas palavras de Jarouche (2005), “espécie de anedota obscena e fortuita na aparência, cujo objetivo é, obviamente, divertir”. A mesma definição encontramos em Bouhdiba (2006, p.
167) “o mujūn é a arte de evocar as mais impudicas coisas e
de falar delas de um modo tão agradável que se aproxima de
um humor libertino. O mujūn, em princípio, não deve ultrapassar a fala [...] é liberação pelo verbo”. E se formos à Encyclopaedia of arabic literature (1998, v. V) encontraremos a
definição que diz que o mujūn fala de coisas proibidas como o
sexo extravagante e o vinho, de forma humorística e com
vasto vocabulário sexual. E é tudo isso justamente o que encontramos no episódio das três jovens de Bagdá com o carregador.
Jovem que recebe o segundo dervixe
Essa jovem, que aparece descrita na noite 42, está num
lugar bastante propício para se realizar um ardil de sedução:
um palácio subterrâneo, no qual foi aprisionada por um ifrit
que a raptara no dia de seu casamento. Ela é descrita da seguinte forma:
Uma jovem graciosa, magnífica como pérola
reluzente ou sol brilhante, e cujas palavras curavam a
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angústia e arrebatavam o homem ajuizado e
inteligente; cinco pés de altura, seios firmes, rosto
suave, cor esplendorosa, constituição graciosa, cuja
face resplandecia em meio à noite formada por suas
tranças, e cujos dentes brilhavam entre os lábios
(Noites,v. I, p. 142-143).

O intento que essa mulher põe em prática é seduzir o
dervixe, para trair o ifrit que a raptou. Ela o faz massageando
o dervixe, e tomando banho nua na sua frente, e consegue o
que quer: trai o ifrit com o dervixe. Ou seja, mais uma mulher
que se utiliza do ardil do corpo e do esconderijo físico para
trair em proveito próprio.
Criada da Madame Zubayda
Um dos melhores exemplos de mulher que só se preocupa com o proveito próprio e com as próprias vontades é o
da criada da Madame Zubayda, esposa do califa Hārūn
Arrašīd. Essa jovem aparece na noite 122.
O intento dessa mulher é o de se casar com o despenseiro. Isso não poderia ocorrer, pois ela vive no palácio, sendo
criada da esposa do califa, e o homem está num nível social
mais baixo.
Mas estamos falando de mais uma mulher ardilosa, e
ela realmente leva a cabo seu ardil com maestria. Ela consegue introduzir o rapaz no palácio escondido dentro de um
cesto, e convence Madame Zubayda a convencer o califa a
aceitar o casamento. E Zubayda consegue: Hārūn Arrašīd
aceita e promove o casamento.
Pois bem, o ardil foi feito e conseguiu o resultado pretendido. Mas essa mulher ardilosa e desejosa apenas do proveito próprio não para por aí. Por uma infelicidade, no momento em que ela e seu recém-marido vão para a cama, ele
está com a mão suja de uma comida popular, a zīrbāja, que
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cândalo e humilha o jovem, dizendo que ele é de uma classe
inferior, um imundo que nem se limpa depois de comer. Com
isso, o rapaz acaba tendo a mão decepada.
Ou seja, além do ardil montado para se casar com ele,
a mulher ainda o considera um inferior, e, desconsiderando
qualquer amor que pudesse sentir por ele, conduz seu flagelo
físico. Uma mulher ardilosa, que só se preocupa consigo
mesma, ora utilizando de tudo que tem para conseguir o que
quer, ora demonstrando sua superioridade e humilhando um
homem de classe inferior.
Namorada ciumenta do jovem de Mossul5
Essa jovem nos prende numa teia de ardis e intrigas, de
uma forma irresistível e perigosa, com tons dramáticos de
filmes hollywoodianos, se é que se cabe essa comparação
com uma obra medieval árabe.
Ela aparece descrita na noite 134: “tinha formas magníficas, parecendo o plenilúnio pintado” (Noites, v. I, p. 304).
Com armas sedutoras, ela atrai o jovem de Mossul com banquetes, bebidas, carícias, e inclusive oferecendo dinheiro
para o jovem. Até que eles consumam o ato sexual. Depois
de um tempo ela sugere trazer mais uma moça para “brincar,
rir e se alegrar” (Noites, v. I, p. 304). O jovem, alegremente,
aceita a sugestão de uma orgia. A cena compreende mais um
belo exemplo de mujūn. O jovem fazendo brincadeiras e carícias com a recém-chegada, e a namorada ciumenta com olhares furtivos e maliciosos, perguntando ao jovem se a moça
nova não era mais bonita e formosa do que ela, e sugerindo
que os dois dormissem juntos.
Pois bem, ela atrai o jovem com sedução, banquetes
eróticos, dinheiro e sexo. Depois sugere inserir uma moça
5

Cidade do território do atual norte do Iraque.
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mais jovem e mais bela, e o faz, em mais um banquete erótico de carícias, para no final sugerir que o jovem durma com a
moça nova. Essa bela teia sedutora, ardilosa e irresistível
guarda uma terrível intriga ciumenta. Na manhã seguinte o
rapaz acorda com a moça nova assassinada a seu lado.
A namorada ciumenta seduziu o rapaz e se satisfez
com ele, alcançando seu intento com ardis irresistíveis. Depois ela seduz o rapaz com outra moça, sadicamente, para no
fim matar a moça. Depois de um tempo o rapaz descobre que
a moça nova era a irmã caçula da namorada, da qual ela
sempre tivera ciúme.
Uma mulher tecedora de teias e tramas que prendem
qualquer um, com uma intenção maléfica por trás: mais uma
de nossas ardilosas mulheres das Noites.
Mulher que explora o 1º irmão do barbeiro
Essa mulher, assim como as próximas duas, carrega
em seus atos a maldade por diversão. Ela aparece na noite
153.
Ela é uma mulher casada, e seduz o alfaiate irmão do
barbeiro com o simples intuito de que ele fizesse roupas para
ela e para o marido de graça. E o alfaiate trabalha como escravo dela e do marido, enquanto ambos usufruem de seu
trabalho, debochando dele.
No final, por puro prazer sádico e maldoso, ela seduz o
alfaiate, com o marido em casa, e já tendo combinado com o
marido que faria isso. Então, o marido pega o alfaiate em
flagrante e o castiga.
Ou seja, ela usa de sedução para explorar o alfaiate,
sem pagar por seus serviços, e para vê-lo castigado no final,
por pura maldade.
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Mulher que maltrata o 2º irmão do barbeiro
Como dito anteriormente, estamos num grupo de mulheres maldosas e que maltratam por prazer. A de agora se
relaciona com o 2º irmão do barbeiro, e aparece na noite 156.
O irmão do barbeiro quer se relacionar com essa mulher belíssima, mas recebe um aviso muito peculiar de uma
velha: “Essa jovem, para cujo encontro você vai, gosta de ser
obedecida e detesta desobediência; se você obedecer, ela se
tornará sua” (Noites, v. I, p. 339).
Ora, a jovem em questão já é descrita como alguém
que gosta de ser obedecida. Mas em que sentido? Quais são
as ordens às quais se deve obedecer? As mais humilhantes,
como veremos.
Para conseguir seu intento com o irmão do barbeiro,
ela finge afeto por ele, e faz-lhe gracejos. Mas o que ela pretende com isso é humilhá-lo, e se divertir às suas custas. Ela
então passa a dar ordens ao irmão do barbeiro, que obedece
a todas. No meio disso ela estapeia a nuca do homem, o que,
de acordo com a nota de Mamede Jarouche (Noites, v. I, p.
340), é um sinal de humilhação e passividade sexual. O homem aceita todo tipo de humilhação física para obedecer à
bela sedutora, como dançar para ela, ter suas sobrancelhas
pintadas de vermelho e seu bigode arrancado. Até que chegamos ao ponto da mulher se despir e sair correndo dizendo
“Se você quiser me possuir, corra atrás de mim até me alcançar” (Noites, v. I, p. 341), o que culmina na ereção do irmão do
barbeiro.
O homem acaba caindo, com o assoalho quebrado, em
cima do mercado de couro, onde apanha dos coureiros.
Essa mulher, portanto, se diverte às custas do homem,
com atitudes sedutoras e maldosas para conseguir o que
quer: a diversão.
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Mulher que se relaciona com o 5º irmão do barbeiro
Essa mulher aparece descrita na noite 164: “uma jovem
cuja beleza nenhum olho havia antes visto igual” (Noites, v. I,
p. 354).
Sua atitude é seduzir o 5º irmão do barbeiro até uma
sala, onde brinca com ele, depois sai da sala, pedindo que o
homem a espere. Porém, aparece, depois da saída dela, um
escravo negro, que bate no irmão do barbeiro. A cena se repete uma segunda vez, e depois a jovem some.
Portanto, ela só atraía o irmão do barbeiro com intenções maldosas, seduzindo-o até chegar a um lugar onde ele
apanharia.
As três mulheres anteriormente descritas se encaixam
bem na definição que Jarouche (2005) dá sobre uma das vertentes das narrativas misóginas: “sedução em geral exercida
com intenções velhacas e desonestas”. Essa misoginia literária seria do autor, que coloca personagens femininas que só
querem desafiar a masculinidade, subjugando a personagem
masculina com seus ardis femininos. É uma construção misógina no sentido em que constitui a mulher como maldosa e
desafiadora, ameaçando a masculinidade.
Esposa do beduíno
Essa mulher sedutora e desejosa de traição aparece na
noite 168, e é descrita da seguinte forma: “esposa de rosto
formoso” (Noites, v. I, p. 361). Ela é casada com um beduíno,
e quando ele saía ela o traía. Nesse caso ela o faz com o 6º
irmão do barbeiro, seduzindo-o. O rapaz cai na sua sedução,
mas é flagrado pelo beduíno e tem seu pênis decepado.
Portanto, a mulher usa como ardil a sua beleza, para
atrair um homem com o qual trairia seu marido. É mais uma
mulher ardilosa que só age em proveito próprio, em prol da
traição.
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Jawhara
Para tratarmos de Jawhara e de Lāb (a próxima mulher) é necessário introduzir aqui uma digressão interpretativa. Primeiro relembremos todas as mulheres até agora descritas e discutidas. Vimos como todas elas fazem uso de seus
corpos para seduzir os homens, ora empreendendo relações
sexuais de traição, ora apenas satisfazendo desejos imagéticos e alusivos de mujūn. O que é comum a todas elas é o ardil:
utilizar a sensualidade para atrair e conseguir o que se quer.
Relacionemos essas atitudes e o pensamento de Šāhriyār no
prólogo-moldura: o rei, por experiências próprias com sua
esposa, sua cunhada e a mulher do ifrit, conclui que todas as
mulheres são pérfidas e ardilosas; todas querem o proveito
próprio e não medem esforços para isso; e quando elas querem algo, elas conseguem, não havendo ninguém que as
possa impedir. Ora, é justamente isso o que vemos nas mulheres personagens das narrativas de Šahrāzād.
Porém, em determinado ponto do livro, na noite 171,
há uma grande quebra temática e estrutural. Até essa noite
as histórias são recheadas de intrigas femininas como um dos
temas principais, e sua estrutura está permeada de histórias
encaixadas, como vimos anteriormente. A partir da noite 171
as histórias passam a ser lineares, sem nenhuma história encaixada. Além disso, as personagens femininas passam a ter
outras características.
Como para esta análise estamos preocupados em olhar
para as mulheres ardilosas e sensuais, e ver como elas se
estruturam dentro do livro, nosso foco não é discutir detidamente aquelas que não são ardilosas, discussão que exigiria
outro trabalho de igual tamanho e profundidade. Mas é necessário traçar brevemente algumas das características dessas mulheres não ardilosas, para completar a análise das outras.
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Na noite de número 171 inicia-se a primeira história linear, e aparece a primeira mulher virtuosa e heroica, sem
ardis: Šamsunnahār. A história de Nūruddīn e Šamsunnahār
conta o amor proibido desse casal, os sofrimentos dos dois e
a morte deles no final. O que nos interessa aqui é mostrar
que Šamsunnahār não é ardilosa. Ela é uma mulher apaixonadíssima, que morre heroicamente por seu amor. A história
seguinte possui como mulher estruturadora Anīsuljalīs, outra
mulher apaixonada e heroica, que se oferece para ser vendida como escrava a fim de salvar seu amado da miséria. A
terceira e última história completa, que encerra o ramo sírio
(há uma história depois, mas esta se interrompe de forma
abrupta na noite 282, encerrando o ramo sírio de forma inconclusa), conta o romance de Jullanār com um rei. Jullanār é
igualmente heroica e virtuosa. Em sua história aparecem as
duas mulheres ardilosas descritas e discutidas a seguir: Jawhara e Lāb. Porém, como veremos, Jawhara muda seus
atos, arrependida, e Lāb é derrotada por Jullanār. Ou seja, a
partir da noite 171 não só há uma mudança na estrutura formal das histórias, mas também na descrição da figura feminina.
Com tais reflexões em mente, detenhamo-nos em Jawhara, que é rainha, filha do rei Samandal, do fundo do mar.
A rainha Jawhara aparece descrita nas noites 245 e
246, da seguinte forma: “dotada de faces rosadas, fronte
luminosa e dentes que parecem gemas [...], olhos negros,
quadril pesado, cintura fina e rosto formoso; se acaso se vira,
envergonha as gazelas; se acaso requebra, provoca-lhes ciúmes; doces lábios e colo suave” (Noites, v. II, p. 141).
Pois bem, essa mulher é a pretendida pelo rei Badr, filho de Jullanār, anteriormente apresentada. Quando Badr
encontra Jawhara, ela lança seus ardis sobre ele.
Na verdade Jawhara não é má, e por isso também destoa das mulheres anteriores. O que acontece é que ela está
envenenada pelo ódio de seu pai, o rei Samandal, que a proiGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 205

biu de casar com Badr. Nutrida por esse ódio, Jawhara seduz
Badr, até conseguir abraçá-lo e beijá-lo. Nesse instante de
vulnerabilidade de Badr, ela o transforma numa ave.
A cena é de um ardil. Jawhara quer deter Badr, seguindo a vontade do pai Samandal. E ela o faz com a sedução
ardilosa. Porém, a coisa acontece de outra forma aqui: no
final da história o ódio do rei Samandal se dissipa, e consequentemente o de Jawhara também. E, por fim, ela se casa
com Badr. Mas, mesmo assim preferimos encaixar Jawhara
nesse grupo de mulheres, pois ela empreende um ardil.
Lāb
Essa é não só a última das mulheres ardilosas a aparecer no ramo sírio, como também uma das mais complicadas
de se tratar. Simplesmente porque Lāb monta ardis, mas eles
são derrotados pelas forças benfeitoras.
A feiticeira e rainha Lāb aparece na noite 263, na história de Jullanār e seu filho Badr, pelo qual Lāb se apaixona. Ela
o seduz com beijos e carícias. Mas Badr, avisado por um verdureiro dos ardis da feiticeira, não se deixa enganar, e é ele
quem engana Lāb, fingindo am|-la. Depois de um tempo ele
descobre que ela o trai com um escravo mameluco transformado em pássaro.
O escravo fora transformado em pássaro pelo ciúme
de Lāb. Ela o amava e um dia o flagrou olhando para outra
mulher, o que a fez transformá-lo em um pássaro. Mas pelo
grande amor que nutria por ele, continuou tendo relações,
transformando-se ela mesma em pássaro também.
O primeiro ardil de Lāb não é alcançado. Ela queria ficar com Badr, mas Badr vai desconfiado pelas advertências
que lhe fez o verdureiro. Portanto, Badr não se entrega totalmente a ela. O segundo ardil, de traí-lo, também não é
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ceiro ardil foi querer transformar Badr em um animal, ao ver
que ele descobrira a traição com o escravo. Mas, protegido
pelos estratagemas do verdureiro, Badr não cai nesse ardil e
é ele quem a transforma numa mula. Portanto, os ardis de
Lāb são ou contidos ou evitados.
No final da história ela consegue voltar a sua forma
normal, e transforma Badr num pássaro. Mas esse ardil também é contido, pois aparece Jullanār, mãe de Badr, e o transforma de volta, derrotando Lāb.
Ou seja, a feiticeira e rainha Lāb tenta diversos ardis ao
longo da história, mas esses ardis ora são evitados, ora derrotados, e ela mesma acaba derrotada, e Badr casa-se com
Jawhara. Portanto, as duas últimas mulheres aqui descritas
se deslocam um pouco das outras anteriores.

Conclusão: o ardil supremo de Šahrāzād
Se contarmos quantas mulheres foram descritas até
aqui, chegaremos a 17. Falta, portanto, uma das mulheres
ardilosas. Essa mulher precisa ser tratada no final de tudo,
simplesmente porque seu ardil perdura durante todas as 282
noites, e nas versões posteriores, durante todas as 1001 noites. Estamos falando de Šahrāzād.
A narradora central, protagonista feminina do prólogomoldura, não possui nenhuma caracterização física. Ela empreende o ato sexual com o rei Šāhriyār, durante todas as
noites, supõe-se. Mas essa não é a sua importância. O central
em Šahrāzād é a trama narrativa que ela traça, para adiar a
própria morte, acabar com a carnificina feminina, e mudar os
atos de Šāhriyār. Justamente por isso, nossa narradora não
possui nenhuma descrição física, mas sim uma belíssima e
significativa descrição intelectual:
Tinha lido livros de compilações, de sabedoria e de
medicina; decorara poesias e consultara as crônicas
históricas; conhecia tanto os dizeres de toda gente
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como as palavras dos sábios e dos reis. Conhecedora
das coisas, inteligente, sábia e cultivada, tinha lido e
entendido (Noites,v. I, p. 49).

Para entendermos todas as mulheres sensuais analisadas anteriormente, e para entendermos as posteriores mulheres heroicas e amorosas, precisamos transcender seus
corpos perfeitos e a sedução que eles provocam. Precisamos
adentrar na sedução fatal da mente de Šahrāzād.
O sexo e a traição feminina são centrais no prólogo
moldura: as duas esposas dos reis irmãos e a mulher do ifrit
são sensuais, e protagonizam cenas de sexo e traição. Isto
move o rei Šāhriyār a considerar todas as mulheres ardilosas
e pérfidas, entregues ao desejo carnal, e com isto o rei promove um genocídio feminino. Ora, a intelectualíssima
Šahrāzād entra em cena para conter o rei, e ela não o faz a
esmo, mas sim planeja entreter o rei na sua teia narrativa. Ou
seja: o prólogo moldura é desajustado e reajustado por mulheres. As esposas desestabilizam o poder dos maridos reis,
prenunciam a queda do Império Sassânida, como aponta
Mahdi (1995), e eis que outra mulher vem restabelecer a ordem, conter a ira do rei traído e salvar as mulheres.
Como vimos, as histórias que Šahrāzād conta ao rei
podem ser divididas em dois grupos: primeiro as narrativas
repletas de histórias encaixadas, com situações de intriga,
sexo, sedução e ardis femininos; depois as narrativas lineares,
com mulheres virtuosas, heroicas, que vencem qualquer tenção de ardil por parte de outras mulheres.
A narradora chega até Šāhriyār sabendo que este considera todas as mulheres como pérfidas e ardilosas. Ela, então, numa espécie de captatio benevolentiae6, conta o que o
rei já sabe, o que o rei quer ouvir: histórias de mulheres como
6

Recurso retórico e literário que visa apreender a atenção e a disposição
do ouvinte ou leitor. Uma das formas de se fazer isso é começar o
discurso citando causas que o ouvinte ou leitor considera nobres.
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as que ele conhece. As intrigas se formam, a sedução reina, o
sexo ora é explícito, ora um banquete de mujūn. E Šāhriyār
vai se entregando, vai ouvindo as histórias, se prendendo na
trama, na teia tecida por Šahrāzād, concedendo-lhe a cada
amanhecer mais um dia de vida. Depois de 171 noites, a narradora introduz um novo grupo de mulheres, virtuosas, heroicas, apaixonadas, destruidoras de ardis.
A interpretação que se segue pode ser um pouco perigosa, afinal de contas, o que temos do ramo sírio não nos
permite afirmar muito sobre os propósitos de seu autor ou
copista. O manuscrito vai até a noite 282, e se encerra de
forma abrupta na história do rei Qamaruzzamān, que fica
inconclusa. Tudo o que fizermos de conjecturas sobre os propósitos do autor ou copista é baseado no que está apresente
até essa fatídica noite 282.
Mas pensemos: Šahrāzād quer conter a carnificina, e
ela o faz contando histórias para o rei. Até a noite 171 vemos
cenas de sexo e traição, alegorias da queda do poder, e misoginias que colocam a mulher como desejosa de desafiar a
masculinidade dos homens a seu redor. Tudo isso corrobora
o pensamento de Šāhriyār. De repente surge uma mulher
apaixonada, sem ardis: Šamsunnahār. Todas as mulheres
subsequentes são como ela: virtuosas e heroicas. Podemos
pensar que Šahrāzād est| apresentando ao rei Šāhriyār um
grupo de mulheres diferente daquele que ele acredita ser o
único. Não podemos prever o que aconteceria nas restantes
noites, com os manuscritos que até agora temos do ramo
sírio, mas, a partir dessa mudança de personagens aqui descrita, suponhamos que houvesse mais mudanças, até chegar
a mulheres virtuosíssimas. Talvez o plano de Šahrāzād fosse
contar histórias aos poucos: captando a benevolência de
Šāhriyār através de narrativas com mulheres tais e quais o rei
as enxerga, pérfidas e ardilosas, no começo; mudando para
mulheres mais generosas e amorosas, mostrando para o rei
que nem todas são como sua esposa e a esposa de seu irmão,
e que justamente por isso ele deveria parar a carnificina; e,
Grau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 209

quem sabe, chegaríamos a um grupo de mulheres altamente
virtuosas, convencendo Šāhriyār e encerrando a história.
Novamente, essa interpretação é arriscada, visto o
pouco que conhecemos das matrizes das Noites, mas segue
um raciocínio a partir do que temos nas presentes 282.
O que temos no ramo sírio é a teia tecida por Šahrāzād
para conter os atos de Šāhriyār. A partir dos dois grupos femininos, podemos supor que haveria outros grupos, até que
Šāhriyār fosse inteiramente convencido a estancar o sangue
feminino por ele derramado. Assim, nessa leitura interpretativa, a colocação das cenas de sexo e traição narradas por
Šahrāzād nas primeiras 171 noites serviria como um recurso
literário de captar a benevolência do rei, e poderia anunciar a
mudança subsequente de temas femininos nas Noites, numa
tentativa da narradora de mudar a imagem que Šāhriyār tem
das mulheres.
Ao fim deste trabalho, esperamos ter explorado a sensualidade e o sexo que há seguindo o caminho sob os seios
empinados das mulheres, até chegar nos pontos mais sensíveis, e como essa sensualidade e esse sexo se articulam literariamente nas intenções de uma narradora, de um autor, de
vários autores, de um ou vários copistas. Esperamos também
ter lançado novas interpretações para a leitura das Mil e uma
noites, sem ter caído nas tramas do discurso da habilidosa
Šahrāzād, e sem termos sido mortos por debaixo do manto
da narradora, como reis desavisados e inocentes.
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ordem alfabética, alinhadas à esquerda de acordo com a
norma NBR-6023.
Resumo: O resumo, bem como o abstract (O abstract deve
estar prioritariamente em inglês. Para trabalhos que foram
escritos em inglês, a tradução deve vir em francês, português
ou espanhol), não deve exceder o número máximo de 140
palavras, digitadas em fonte Times New Roman, fonte tamanho 10, com espaçamento simples. Logo abaixo, devem ser
indicadas três palavras-chave que identifiquem o conteúdo
do texto, também traduzidas e inseridas abaixo do abstract.
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Resenhas: As resenhas devem ser realizadas a partir de obras com no máximo vinte e quatro meses de publicação da
sua primeira edição, com no máximo 2500 palavras, espaço
1,5. A referência bibliográfica completa da obra comentada
vem no início do texto e, ao final, devem ser apresentadas as
coordenadas do resenhista (nome, instituição etc.). Sugerimos que sejam evitadas citações de outras obras, quando
isso for imprescindível, incluí-las no corpo do texto.
Entrevistas: As entrevistas devem apresentar um número
máximo de quinze páginas. A pessoa a ser entrevistada precisa ser necessariamente um(a) pesquisador(a) ou ser significativo na perspectiva do eixo temático da atual edição da revista. A entrevista deve conter entre 5 e 10 blocos temáticos,
com título. O primeiro bloco deve ser uma introdução explicitando a relevância do entrevistado e suas contribuições para
o cenário político-cultural atual; e o último deve apresentar
uma ficha técnica, com uma sinopse curricular do entrevistado e do entrevistador, local e data da entrevista e toda informação complementar que se faça necessária.
Atenção: Os textos enviados à Grau Zero não deverão estar
em processo de avaliação em outras revistas acadêmicas;
textos submetidos fora das normas de formatação não serão
enviados ao Conselho Científico para avaliação.
Transferência de direitos autorais — Autorização para
publicação
Caso o artigo submetido para a avaliação seja aprovado para publicação, já fica acordado que o autor autoriza a
UNEB a reprodução e publicação na Grau Zero: Revista de
Crítica Cultural, conforme os incisos VI e I do artigo 5° da lei
9610/98.
O artigo poderá ser acessado pela rede mundial de
computadores e/ou pela versão impressa, sendo permitidas a
consulta e a reprodução de exemplar do artigo para uso próGrau Zero — Revista de Crítica Cultural, v. 4, n. 2, 2016 | 217

prio de quem a consulta de forma gratuita. Essa autorização
de publicação não tem limitação de tempo, ficando a UNEB
responsável pela manutenção da identificação do autor do
artigo.
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