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Introdução 
 

O longo processo que envolveu a configuração da História das mulheres como um 

campo de estudo bastante pesquisado em todo o mundo, pode ser analisado a partir das 

discussões que ao longo do século XX aprofundaram os debates em torno das temáticas e 

grupos sociais excluídos da História. As últimas décadas do século XX foram revolucionárias 

em termos culturais. Anunciou movimentos que se desenvolveriam e se consolidariam nos 

anos seguintes como os das mulheres, dos negros, dos homossexuais e outras minorias pelo 

reconhecimento de seus direitos. A emergência da história das mulheres, acompanhando as 

reivindicações feministas pela equidade de direitos civis, educacionais e profissionais, 

representou uma expansão nos domínios da História. Os estudos de gênero, ao direcionar seu 

olhar sobre a situação feminina na sociedade, legitimou essa linha de pesquisa como uma das 

mais profícuas, promovendo inovações no terreno da historiografia ao introduzir novas 

temáticas de análise do feminino como a família, a maternidade, os gestos, os sentimentos, o 

corpo, a sexualidade entre outros, transpondo o silêncio e a invisibilidade que perdurou por 

longo tempo nesses espaços. 

Dentro dessa perspectiva, a ênfase do enfoque sobre as mulheres tem proporcionado a 

redefinição do valor das representações que cercam as questões de gênero e identidade, 

abrindo um leque de possibilidades para a revisão histórica da condição feminina ao 

direcionar o olhar para a complexidade das relações de gênero e para as contradições vividas 

por elas frente às normas e valores morais que lhes foram prescritos, alçando as mesmas a 

condição de sujeitos da história.  

Inserido nesse campo de problematização, o presente trabalho focaliza a 

desnaturalização dos discursos dominantes, norteadores da construção da feminilidade na 

cultura brasileira. Com esse objetivo propõe uma reflexão em torno da problemática das 

relações de gênero na sociedade brasileira, tendo como foco a personagem Maria da Fé do 
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romance Viva o Povo Brasileiro (1984) do escritor baiano João Ubaldo Ribeiro, uma vez que 

o autor traz, na representação dessa personagem, uma versão inovadora no pensar a 

relativização das relações de gênero no âmbito social. O debate se fará a partir do dialogo 

entre a Literatura e a História que muito tem colaborando para quebrar estereótipos e (re) 

pensar as identidades como algo plural e dinâmica. Finalmente reconhecendo o muito que já 

foi construído em torno dessa temática a relevância desse trabalho consiste na percepção de 

que ainda há muito ser debatido em torno das questões de gênero, uma vez que fatos como a 

violência contra a mulher evidenciam vestígios do arcaico poder do masculino sobre o 

feminino, evidência de que o assunto continua sendo uma pauta importante em pleno século 

XXI.  

 

A representacão feminina na litertura: Maria da Fé a voz transgressora 

 

No contexto atual são inegáveis os avanços na vida e na história das mulheres. Do 

tripé dona de casa, esposa e mãe, a mulher passou a chefe de família, trabalhadora, 

empresária, desempenhando os mais variados papéis na sociedade. Entretanto, a questão da 

representação e participação das mulheres em todos os níveis de poder, ainda é colocada com 

certas ressalvas, visto que apesar de tantas conquistas persistem as ideologias que afetam o 

reconhecimento das mulheres pelo que realmente valem. Basta lembrarmos as disparidades 

salariais, presença desigual nos cargos de direção, na ancestral violência que continua sendo 

praticada com a mesma covardia e abuso de forca física, e mais para além de tudo isso 

persiste imagens idealizadas do que a sociedade quer que ela seja. 

Essas constatações pressupõem um recuo ao passado, ponte mediadora para 

entendermos porque em meio aos avanços persistem nichos patriarcais de resistência e vozes 

que primam em enfatizar a inferioridade feminina. Ao longo da história da humanidade, a 

mulher foi considerada inferior ao homem por uma relação de hierarquia que determinava as 

relações entre os sexos: 

 
A partir de século XV, os tratados sobre a família, os livros de civilidade e 
mesmo a literatura médica insistem todos na fragilidade do sexo feminino e 
no dever que os homens têm de proteger as mulheres da sua fraqueza inata, 
exercendo sobre elas um domínio brando, mas firme. (GRIECO, 1993, p.83). 
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 Nessa linha de raciocínio que fixava a mulher como o sexo frágil, muitos discursos2 

foram construídos para justificar seu lugar secundário diante do universo masculino. A 

verdadeira feminilidade pressupunha passividade, domesticidade, submissão, doçura, 

contenção, virtudes imprescindíveis para o cumprimento de sues deveres cardeais. Esses 

discursos de dominação cultural encontrou base sólida no modelo de família patriarcal, 

nascido no mundo rural da colônia, que se impregnou profundamente em nossa realidade 

social. A história da instituição familiar, no Brasil, tem como ponto de partida o modelo 

patriarcal, que foi por séculos o fundamento de toda a organização econômica, política e 

social, sob o domínio do líder familiar: o patriarca, identificado como bem assinala Gilberto 

Freyre “com as imagens, de homem protetor, de homem providencial, de homem necessário 

ao governo geral da sociedade” (1984, p.82). 

 A família era o grupo dominante no processo de sociabilização, grupo onde as 

distancias estavam rigidamente marcadas e reguladas pela hierarquia, que separou nitidamente 

os espaços públicos (homem) e o privado (mulher). Daí a ênfase no imaginário de passividade 

que ainda hoje norteia a apreensão de cenas do cotidiano feminino nos diversos ângulos em 

que são representadas, onde persiste a ideologia de “dominação masculina”, explicada por 

Pierre Bordieu através do conceito de “dominação simbólica”. Segundo o teórico a força da 

ordem masculina está alicerçada nos códigos sociais fortemente arraigados a uma estrutura 

social estabelecida através dos discursos que atravessam as práticas simbólicas e os lugares 

sociais dos sujeitos em cada momento histórico, e que por sua vez são “naturalizados” de 

acordo com interesses da ideologia dominante responsável por sua construção (2005, p.18). 

 Vários são os motivos que justificam o papel secundário relegado às mulheres em 

nossa sociedade. Mas se os avanços aconteceram, se os direitos femininos começaram a ser 

respeitados, se as mulheres conseguiram espaços, quando a resignação feminina passou a ser 

contestada? Ao longo de todo esse processo histórico, pois ao contrário do que se imagina nas 

relações de gênero, o comportamento feminino muitas vezes divergiu da visão estereotipada 

pela ideologia dominante. Como salienta Michelle Perrot: “entender as proibições é também 

compreender a força das resistências e a maneira de contorná-las ou subverte-las” (1998, 

p.51). Voltadas ao silencio e a mesmice do mundo doméstico, as mulheres foram e são 

agentes de sua história. Nas palavras de Mary Del Priore: 

                                                           
2 Ver: FOUCAULT, Michel. A Ordem do Discurso. São Paulo: Editora Loyola, 1996.  Foucault traz nessa obra 
uma importante reflexão sobre a força dos discursos na materialização de ideologias e como pode ser usado para 
marginalizar e excluir nos jogos das relações de poder. 
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De sua contribuição no passado, contribuição feita de coragem, amor e 
criatividade, nasceu a mulher que hoje aí está transitando de um papel social 
a outro sendo simultaneamente mãe, mulher, amante, profissional, 
enfermeira, professora, cozinheira, enfim... tudo!(2001, p.85) 
 

  
 Surge daí a necessidade de enfoques que permitam superar a dicotomia entre a 

vitimização e as conquistas femininas, buscando visualizar toda complexidade de sua atuação 

não como objeto, mas como sujeito da história. Diante disso, após considerar a questão da 

mulher sobre a ótica histórica buscaremos na literatura refletir sobre sua representatividade, 

uma vez que o objeto desse trabalho é traçar um paralelo entre História e Literatura no pensar 

como as personagens femininas representadas na ficção tem contribuído para resignificar os 

debates sobre as identidades e relações de gênero.  

 No âmbito literário encontramos uma infinidade de obras que trazem a figura feminina 

representada sobre diferentes aspectos. Contudo, enquanto espelho da sociedade a arte 

literária por muito tempo reproduziu a imagem da mulher focada no papel subalterno. Apesar 

das conquistas e dos diferentes papeis desempenhados pelas mulheres na sociedade, ainda 

encontramos na ficção um descompasso entre a posição e os espaços que a mulher conquistou 

e vem conquistando na sociedade e a forma como são representadas na literatura. Diante dessa 

constatação o escritor João Ubaldo Ribeiro3 se insere no rol de autores que romperam com 

essa tendência.  

 Podemos perceber na personagem Maria da fé a fuga dos padrões de representação 

feminina imposta e naturalizada como parte da construção cultural uma vez que ao longo do 

romance ela assume posição central ganhando voz e poder. Desde o primeiro momento em 

que surge na narrativa já é caracterizada pela sua força. Produto da violência sexual do senhor 

para com sua escrava ao nascer é apresentada como uma menina forte, de choro estridente.  

Criada pelo padrinho a quem carinhosamente chama de Vô Leleu desde cedo passa a 

contestar o destino que o padrinho reserva para ela: 

 
Um dos maiores prazeres que existem é sair depois de uma pancada de 
chuva, mas ligeira e sentir nos pés a água morninha empoçada nas lajotas 

                                                           
3 Jornalista, escritor, cronista, mestre em ciências políticas, membro da Academia Brasileira de Letras e 
ganhador do prêmio Camões de 2008, João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) faz parte do rol de escritores 
reconhecidos por transmitir através de seus livros a história e a cultura do povo brasileiro, além de explorar em 
muitos de seus textos a questão das identidades culturais, como o faz em Viva o Povo Brasileiro (1984). Dentre 
seu vasto legado literário destaca-se além da obra já citada: Setembro não tem sentido, O sargento Getúlio, O 

sorriso do Lagarto, A Casa dos Budas Ditosos e o Albatroz Azul entre outros. 
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que o sol vinha esquentando. Dafé lembrou que, se Vô Leleu estivesse no 
Baiacu e não na Bahia resolvendo negócios, reclamaria ao vê-la de saia 
arrepanhada e descalça, arrastando os pés nas poças com os artelhos bem 
abertos para desfrutar melhor do calorzinho, reclamava tanto, o Vô Leléu! 
Verdade que era muito bom fazia tudo o que ela queria, mas reclamava 
bastante- não faças isso, não faças aquilo, isto não fica bem para uma moça, 
que é que a senhora pensa da vida?[...] a vida é trabalho, dissera Vô Leleu. 
[...] Então me dê um trabalho, pedira ela, porque quero saber da vida [...] 
mas que não seja bordar, que não seja fazer doces, que não seja trançar 
rendas, que não seja de costureira, nem muito menos de lavadeira e 
engomadeira (RIBEIRO, 1984, p. 314-315) 

: 
: 

Desde a infância a personagem é construída pelo viés da transgressão. Diferente das 

outras meninas de sua idade queria trabalhar, mas não em trabalhos associados às prendas 

femininas. Queria como sua mãe o comando de um barco de pesca, o que lhe era negado pelo 

avô que via na sua esmerada criação a possibilidade de ascensão social. Nego Leleu 

proporciona a jovem o acesso à educação, matriculando-a na escola de Dona Jesuína, que 

assim como o avô também procurará fazer com que Maria da Fé se afaste de suas raízes 

negras: 

 
Às vezes duvidava do futuro de Dafé. Devia ser o melhor possível, pois, com 
suas prendas e sua beleza, não seria difícil encontrar um rapaz de sua raça, 
ou até mais claro, para ir melhorando, e fazer um bom casamento, constituir 
família e assentar-se na vida. [...] Bem verdade que era mulher e mulata, mas 
por que tinha de ter aquelas maluquices, porque  não se curvava, e seu olhar, 
até quando de ternura, era sempre rebelde? Mesmo na hora de ser castigada 
com a palmatória ou ser posta de castigo ajoelhada em milho catado, coisas 
que nos outros meninos da escola incutiam terror, ela se mostrava 
indiferente, não chorando nem mesmo quando a aconselhavam a fazê-lo por 
esperteza, para abreviar a punição (RIBEIRO, 286, p. 286) 

 

O que se nota é a associação da educação ao bom casamento, contudo os estudos 

despertam na menina outros sentimentos, o de curiosidade em saber sempre mais, para ela o 

conhecimento era uma forma de libertação. Logo, depois de encerrar os estudos na pequena 

escola de Dona Jesuína e voltar a viver com seu avô assume uma postura perscrutadora, 

passando a observar o mundo a sua volta e as diversas maneiras de ser das diferentes pessoas 

em seu pequeno mundo: 

 

Dafé se admirou de haver tanta ciência naquela gente comum, se admirou 
também de nunca ter visto nos livros que pessoas como essas pudessem 
possuir conhecimento e habilidades tão bonitos, achou até mesmo a mãe 
uma desconhecida, misteriosa e distante, em seu saber antes nunca 
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testemunhado. Quantos estudos não haveria ali, como ficavam todos bonitos 
fazendo ali suas tarefas, agora também ela ia ser pescadora! Até pouquinho, 
estivera meio convencida, porque ia ser professora e portanto sabia muito 
mais coisas do que todos eles juntos, mas se via que não era assim. Tinha 
gente que pescava o peixe, gente que plantava a verdura, gente de toda 
espécie, e tudo isso requeria grande conhecimento e muitas coisas por dentro 
e por trás desse conhecimento-talvez fosse isto a vida, como ensinava Vô 
Leleu, quanta coisa existia na vida! Que beleza era a vida, cada objeto um 
mundão com tantas outras coisas ligadas a ele e até o pedaço de pano teve 
alguém para prestar atenção só nele um dia, até tecê-lo e acaba-lo e cortá-lo 
[...] Agora ela também queria trabalhar de navegadora e pescadora. Mas 
também queria ser professora. E o que é que ela queria mesmo? Queria ser 
tudo, isso sim! Porque cada ofício tem o seu conhecimento da vida. 
(RIBEIRO, 1984, p. 318) 

 
 
Como se pode perceber o que ela deseja ser passa por seu sentimento de escolha não 

uma determinação masculina ou da sociedade. Essa posição entra em choque com futuro que 

Leleu havia traçado para ela, um futuro bem tradicional e comum às mulheres da época: “o 

que eu mais penso para ti é que te cases e que sejas boa mãe de família e me dês bisnetinho 

atrás de bisnetinho (RIBEIRO, 1984, p. 316). Educada para ser mãe e esposa, ela contraria a 

vontade e a autoridade (masculina) do avô e decide conhecer suas origens e defender sua 

etnicidade. Ao longo do romance vai assumindo um perfil de mulher forte, consciente de 

origem mestiça,  com ideias de liberdade e superação das desigualdades, sentimentos que 

serão intensificados ao presenciar o assassinato violento de sua mãe ao tentar defende-la de 

ser abusada por quarto rapazes quando voltavam da pescaria. A partir de então se aproxima 

dos negros da região  na busca de conhecer suas origens e de abrir sua mente a realidade do 

mundo que a cerca, até então limitado pela proteção do avô, o que muito desagradava Leleu 

que vinha nas atitudes de Dafé uma perda de consciência resultante do assassinato da mãe: 

 
Que diabo era aquilo, que vida era aquela, que ela estava levando? Se negro 
já não era considerado família, família de negro já era senzala e 
amancebamento, como esperar que ela jamais nunca em nenhum tempo 
fosse considerada moça de família, continuando a agir assim? Aprendera o 
que era uma moça de família, estudando com aquela velha coroca, ou não 
aprendera? Tudo indicava que não, pois apontasse uma só moça de família 
que tivesse aquelas conversas, tivesse aquelas ideias, tivesse aquelas 
atitudes, se acompanhasse de negros pretos desqualificados, não aproveitasse 
para melhorar de raça e preferisse, em vez de sair dos pretos, voltar dos 
pretos? Nascer preto, tudo certo, não se pode fazer nada. Mas querer ser 
preto? Quem é que pode querer ser preto? Mostrasse um que, podendo, não 
ficasse branquinho quanto uma garça! Como é que a pessoa pode aproveitar 
para procurar deixar de ser preta e não aproveita? 
- Eu nunca vou deixar de ser preta, voinho. 
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-E tu é preta? Não és preta, senão mulata, mulata de olhos verdes, e muitas 
menos bem parecidas, muitas muitíssimo menos bem parecidas, hoje são 
quase-quase brancas, são consideradas, estão arrumadas na vida. Eu mesmo 
sei de muita gente bem raceada, mas bem raceada mesmo, que hoje é branca, 
atingiu as posições, tem importância na vida. E tu, que pensa tu? (RIBEIRO, 
1984, p.376) 

  

Mas do que a visão machista está expressa na fala de Leleu, o preconceito de raça. 

Leleu era um ex-escravo que tinha conseguido a liberdade e certo “prestigio” social. 

Transitando entre o mundo dos escravos e libertos assimilou o pensamento difundido pelo 

dominador, à dominação pelo discurso sempre foi uma estratégia das elites para manter a 

ordem das coisas e legitimar lugares sociais como no caso do papel da mulher no mundo 

patriarcal. Contrariando o futuro tradicional traçado pra ela, Maria da Fé decide sair pelo 

mundo. Reúne um grupo e forma um bando a “milícia do povo” organizado para defender os 

interesses dos excluídos e conscientizar o povo de sua força e papel social: 

 
A única coisa que ela sabia era da força do povo, força de que ele precisava 
ter consciência, força não só números, mas daquilo que produzia com suas 
mãos, cabeças e vozes, pois o povo era o verdadeiro dono do país, não 
aqueles que o subjugavam para a consecução dos próprios interesses. Tenho 
certeza que um dia isso seria reconhecido, de que haveria liberdade e justiça. 
Agora, como se conseguiria chegar a esse dia ela não sabia, mas não era por 
não saber que ia ficar de braços cruzados, porque certas coisas podiam ir 
sendo feitas. Pelo menos as cabeças, pelo menos as cabeças![...] pelo menos 
as cabeças deviam ser abertas, deviam ser libertadas, para que vissem a 
verdade delas e não a verdade de quem as dominava (RIBEIRO, 1984, p. 
510) 

 

 

Rompendo com visões como a do avô e todo um discurso dominante, ela procura 

transformar o estado das coisas e reconhece na educação o caminho de libertação das cabeças. 

A ênfase no discurso de libertar as cabeças é importante no pensar que em todos os tempos os 

sujeitos são construídos socialmente e assimilam algumas ideologias dominantes. No (re) 

pensar as identidades de gênero a partir da personagem Maria da Fé vemos que ela é a própria 

personificação de mulher que rompe com os padrões que pregavam o fixo e hegemônico para 

as identidades de gênero, assumindo ao longo da narrativa atributos considerados masculinos: 

guerreiro, herói e protetor, transgride com os padrões estabelecidos rompendo com os 

preconceitos e assumindo o papel de mulher negra e guerreira revelando que as identidades 

não são impostas mas construídas historicamente, para o que convém lembrar a importância 

das contribuições de Michel Foucault ao questionar as relações de poder e os discursos e 
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práticas criados para controlar homens e mulheres. Guacira Lopes enfatizando a importância 

“analítica do poder”4 foucaultiano para os estudiosos (as) das relações de gênero afirma: 

 
Aquelas/es que se aproximam de Foucault provavelmente concordam que o 
poder tem um lugar significativo em seus estudos e que sua “analítica do 
poder” é inovadora e instigante. Foucault desorganiza as concepções 
convencionais-que usualmente remetem à centralidade e à posse do poder-
propõe que observemos o poder sendo exercido em muitas e variadas  
direções, como se fosse uma rede que, “ capilarmente” se constitui por toda a 
sociedade. ( LOURO, 1997, p.38).  

 

Nesse sentido, a desconstrução do conceito de natureza que sustentava as ideologias 

de homem dominador versus mulher dominada é fundamental para compreendermos a 

complexidade e diversidade dos modelos femininos em suas múltiplas identidades, entendidas 

não como fixas5 e estáveis, mas como construto discursivo de práticas e posições que podem 

se cruzar ou ser antagônicas, legitimando as palavras de Badinter: “ a diferença entre os sexos 

é uma realidade, mas não predestina aos papéis e as funções” (2005, p.17) exemplo disso está 

nas reinvindicações femininas de não serem reduzidas a uma só dimensão, elas querem ser ao 

mesmo tempo mães, esposas, trabalhadoras, cidadãs, sujeitos de seu fazer e prazer, 

mascaradas não por falsas identidades, mas nas suas próprias diferenças, na construção de si e 

de seu desenvolvimento pessoal.6 Emblemático do poder de dessa construção de si e do seu 

poder de escolha é visto em Maria da Fé que mesmo quando se apaixona ao longo do 

romance, rompe com o estereotipo de mulher romântica, submissa e dependente, abdica do 

relacionamento em prol de sua prioridade e de seus ideais. 

 
Desde o começo que aprendera que, para ser considerada de valor igual ao 
dos homens, tinha de ser melhor, ainda mais precisando comandá-los. Não, 
nada de fraqueza, nada de sentimentos tão perturbadores que podiam levá-la 
a devanear ou a escorregar, nada disso. Se fosse homem, podia ter até várias 
mulheres, mas, sendo mulher, não podia ter homem nenhum, exceto um que 

                                                           
4
  Ver: FOUCAULT, Michel. A Microfísica do Poder. 11ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1997. 

5 Ver: HALL, Stuart. A identidade Cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva & Guacira 
Lopes Louro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015. Nessa obra Hall aborda a questão das fragmentações das 
identidades ao enfatizar que diante de mundo globalizado as identidades não podem ser pensadas como 
categorias fixas e engessadas, mas passíveis de transformações e mudanças. Debate significativo para a 
compreensão da fragmentação das identidades culturais de gênero, classe, etnia, sexualidade, raça e 
nacionalidade que como coloca o autor tinham fornecido sólidas localizações aos  indivíduos sócias. 
6 Ver: SILVA, Tomaz Tadeu da. (org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a 
perspectiva dos estudos culturais. 15ª ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 
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não quisesse mandar nela ou achar que a tinha subjugado só porque a levara 
para a cama. (RIBEIRO, 1984, p. 396). 

 
 
  Nessa perspectiva ao da vida e voz a personagens transgressoras como Maria da Fé 

João Ubaldo Ribeiro promove uma critica as tendências naturalistas e ao sistema cultural que 

perpetua uma organização social que favorece o homem. São muitas as personagens 

femininas que transitam no romance, desde aquelas submissas ao poder masculino aquelas 

que combatem e se mostram contrarias a submissão, apresentado genealogias de mulheres 

emblemáticas que fazem do romance um espaço de desconstrução do silêncio que permeou a 

história das mulheres no âmbito social e literário. Em personagens como Maria da Fé, mulher 

negra e consciente de sua identidade, capaz de decidir seu destino, encontramos na narrativa 

Ubaldiana um espaço para discutir questões sociais de grande importância na sociedade 

brasileira, como as discussões de gênero e etnia. Ao constuir uma imagem de mulher 

revolucionaria e libertadora rasura o modelo da cultura patriarcal e ressalta a importância de 

se refletir criticamente acerca do preconceito, da violência, discriminação e inferioridade que 

acompanham a história das mulheres em nossa sociedade. 

 

Consideraçoes finais  

 

 A aliança produtiva entre a história das mulheres, os estudos culturais, os estudos 

feministas, os estudos de gênero entre outros campos do saber, assinalou uma ruptura na 

histórica invisibilidade das mulheres, descortinando aos nossos olhos sujeitos femininos 

multifacetados, marcados pela pluralidade, uma vez que o interesse pelas especificidades 

femininas não se resume ao compromisso de incluir a fala dos oprimidos, mas no 

reconhecimento de que ricas, pobres, escravas, livres, letradas ou analfabetas, as mulheres 

estiveram presentes em todos os momentos da nossa história. Como afirma Mary Del Priori: 

 

Não cabe fazer a historia das mulheres por meio de erros ou acertos sobre o 
seu passado, contar a saga de heroínas ou mártires, o que seria de um terrível 
anacronismo. O que importa é desvendar as tensões, contradições e 
negociações que se estabeleceram, em diferentes épocas, entre elas e seu 
tempo; entre elas e a sociedade na qual estavam inseridas. Trata-se de 
desvendar hoje as complexas relações entre a mulher, a sociedade e o fato, 
mostrando como o ser social que ela é articula-se com o fato social que ela 
mesma fabrica e do qual é parte integrante. (2001, p.84). 
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 Entendidas como agentes de sua história, convêm ressaltar a importância das 

narrativas de autoria feminina na releitura dos discursos sociais, que substancialmente vem 

colaborando para a destruição do mito da inferioridade “natural”. Vale salientar 

respectivamente a importância das narrativas de autoria masculina com Viva o Povo 

Brasileiro (1984) no relativar os olhares e demarcar os avanços no pensamento do homem 

moderno. Diante do universo feminino representado, a mulher vitimizada que por tanto tempo 

povoou o imaginário das relações de gênero, está visivelmente cedendo lugar a figuras 

femininas multifacetadas. O diagnostico das revoluções feministas do século XX, a conquista 

da autonomia profissional, a evolução dos modelos de família, o controle da procriação e dos 

corpos, transformaram sua imagem e situação. 

 Embora apareçam resquícios da ancestral figura feminina, silenciada e marcada por 

esquemas de pensamento naturalizados a mulher contemporânea é regida por uma lógica bem 

diferente daquela que alicerçava a ideologia patriarcal. Paradoxalmente, a persistência das 

desigualdades sociais, da violência e dos preconceitos que atravessam o pensamento brasileiro 

é indicativa de que ainda não estamos diante de uma geração totalmente branda no olhar, 

pacífica no agir e tolerante no dialogar.  

 

Referências 

 

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina. Trad. Maria Helena Küher. 4ª ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2005. 
 
BADINTER, Elizabeth. Rumo equivocado. O feminismo e alguns destinos. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2005. 
 
DEL PRIORE, Mary. História do Cotidiano. São Paulo: Contexto, 2001. 
 
FOUCAULT, Michel. A Microfísica do Poder. 11ª ed. Rio de Janeiro: Graal, 1997. 
 
FREYRE, Gilberto. Sobrados e Mocambos. Rio de Janeiro: José Olympio, 1984. 
 
GRIECO Sara F. Matthews. O corpo, aparência e sexualidade. In: DUBY, Georges; 
PERROT, Michelle; DAVIS, Natalie Zemon; FARGE, Arlette (Dir.). História das Mulheres 
no Ocidente. Do Renascimento à Idade Moderna. Porto: Afrontamento, 1993. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva & 
Guacira Lopes Louro. 12ª ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015. 
 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



11 

 

LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-
estruturalista. Petrópolis. Rio de Janeiro: Vozes, 1997. 
 
PERROT, Michelle. Mulheres Públicas. Trad. Roberto Leal Ferreira. São Paulo: Fundação  
Editora da UNESP, 1998. 
 
RIBEIRO, João Ubaldo. Viva o Povo Brasileiro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
 
SILVA, Tomaz Tadeu da. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 
Tomaz Tadeu da Silva (org.). Stuart Hall, Kathryn Woodward. 15ª ed.Petropólis, Rio de 
Janeiro: Vozes, 2014. 
 
SOIHET, Rachel. História das Mulheres. In: CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, 
Ronaldo (orgs). Domínios da História; Ensaios de Teoria e Metodologia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 


